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LEJR-, BADE- OG REJSEREGL ER
LEJR-REGLER
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)

l1)
12)

13)
14)

Slaa alurig Lejr uden Ejerens Tilladelse.
Tænd aldrig Baal uden Ejet·ens Tilladelse.
Grav ikke unødvendigt paa Lejrpladsen.
Tænd ikke større Baal, end der er Brug
for, og fjern Græstørvene fra Baalpladsen,
inden der tændes op.
Vær yderst forsigtig med Ild. Forlad ikke
Baalet, før den sidste Glød er slukket.
Alt Affald brændes eller graves ned i
Jorden.
Grav altid Latrin. Læg den ikke for tæt
ved Lejrpladsen.
Aflever Lejrpladsen til Ejeren renere, end
den modtages, og med alle Græstørv lagt
paa Plads.
Tag de videst mulige Hensyn til eventuelle
andre Gæster paa Pladsen.
Saavel Lejrpladsen som det omliggende
Landskab maa ikke udsættes for Overlast,
uanset om det er dyrket Mark, Skov eller
andet.
Skaan Træer, Buske, Planter og Dyreliv.
Rør ikke Fuglereder.
Alle almindelige Ordensregler paa Stedet,
eller enhver Ordre eller Henstilling fra
Ejeren eller dennes Repræsentant skal ubetinget efterkommes.
Sig altid Tak til Ejeren for Laan af Lejrpladsen og aflever altid et »Kontrolkort«.
Glem aldrig, at vi er Gæster, naar vi ligger i Lejr.

BADE-REGLER

.

1) Bad aldl'ig alene og aldrig i Mergelgrave.
2) Undersøg Bund- og Strømforhold omhyggeligt, før du bader.
3) Vov dig aldrig ud, hvor du ikke kan bunde,
hvis du ikke er Frisvømmer.
4) Bliv Frisvømmer, hvis du ikke er det.
5) Bad aldrig, hvis du er forpustet eller har
Hjertebanken.
6) Bad aldrig før tidligst Ph Time, efter at
du har spist.
7) Vær ikke for længe i Vandet ad Gangen ..
8) Gaa ikke i Vandet mere end 2 Gange om
Dagen.

9) Gør aldrig en Kammerat forskrækket, naar
han er i Vandet, ved f. Eks. at dukke ham
uden hans Vidende.
1 O) Vær forsigtig, naar du tager Solbad. Gaa
langsomt frem.
11) Bad aldrig, hvis du ikke føler dig helt rask.
12) Bær dig aldrig ad som et Fjols, naar du er
i Vandet, men brug din sunde Fornuft.
I 9 af 10 Tilfælde er det Folks egen Skyld,
naar de drukner.

REJSE-REG L ER
1) Spejdere maa ikke rejse i Uniform i Udlandet uden at medføre et Spejderpas.
2) Spejderpas udstedes af Korpset og rekvireres af Tropsføreren paa særlige Blanketter,
der faas i Depotet.
3) Rekvisition (Ansøgning) skal underskrives
af den, der skal rejse, af Tropsføreren og
Tmpsraadsformanden. Ansøgningen skal
anbefales af Kolonnechefen og Divisionschefen.
4) Det skal oplyses, hvormange Rejsepenge
Spejderen har, hvorhen han skal rejse, og
hvor længe han bliver borte.
5) Et Spejderpas erstatter naturligvis ikke et
almindeligt Politipas.
6) Hvis flere Spejdere rejser samlet, kan de
benytte et kollektivt Spejderpas.
7) Ansøgning om Spejderpas maa indsendes
en Maaned før Rejsens Begyndelse - eller,
hvis dette er umuligt, saa længe før Rejsen som paa nogen Maade gørligt.
8) Spejdere og Troppe maa ikke invitere
udenlandske Spejdere i Uniform paa Besøg
uden i Forvejen at have meddelt dette til
Korpset.
9) Det tilraades indstændigt ikke at yde nogen somhelst Hjælp til Udlændinge, som
udgiver sig for Spejdere, men ikke er i
Besiddelse af Spejderpas.
10) Glem ikke, at alle disse - maaske noget
besværlige - Regler er motiveret ved, at
Bedragere i stort Antal har snyltet paa
Spejderbevægelsen baade her hjemme og i
Udlandet .

J

Kronprins Frederik.
Kronprins Frederik var i sine Drengeaar
Spejder i Hellerup Division i den Trop, hvor
jeg var Tropsassisten t. Baade Kronprins Frederik og Prins Knud var raske Drenge og deltog i Ture, Øvelser og Lejre med. Lyst og
Humør, ligegyldig hvor store Strabadserne var.
Jeg erindrer tydeligt, da Kronprinsen var
paa sin ensomme Nattevandring til I Klasseprøven gennem mørk Skov og ad smaa Markstier. Turen endte i Vedbæk sent om Aftenen,
og der var dengang intet Konditori i Vedbæk.
Kronprins Frederik lovede mig en Professortitel, hvis jeg vilde aabne et Konditori i Vedbæk, og da jeg altsaa ikke har gjort det, er
jeg ikke blevet Professor. Men Kronprinsen
hlev I Klasses Spejder, for Nattevandringen
var det sidste, han manglede til Prøven.
Ved Kronprinsens Bryllup har Korpset ønsket at sende en Hilsen i Form af en Gave,
som nu er overgivet ham med en Hilsen fra
alle danske Spejdere. K.F.U.M. Spejderne og
Det Danske Spejderkorps har nemlig forenet
sig om at give denne Gave.

Spejder Søren Sonne.
Søren Sonne er 16 Aar og Spejder i 1. Søborg
Trop.
En Gang i Januar, da Søborg Mose var islagt, opholdt Søren sig i Nærheden af Mosen.
Han saa godt, at to Drenge var ude at »lirke «
paa Isen, der var ret tynd. Lidt senere hørte
han en stæt·k Knagen af Isen og Skrig fra de
Lo Drenge, der gik igennem. Søren og en Kammerat, han stod sammen med, løb straks ned
til Mosen, og paa alle fire kravlede de ud til
Vaagen .
Den ene af Drengene var forsvundet ind
under Isen, men den anden fik de Tag i; de
fik halet ham op med stort Besvær, for den
tynde Is slog stadig Hevner.
For denne beslutsomme Optræden har Korpset tildelt Søren Sonne Korpsets Medalje for
ædel Daad. Han har optraadt, som en Spejder
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bør i en saadan Situation, og har gjort si t
Korps Ære.
Jeg kan fortælle jer om endnu et Tilfælde,
hvor en Spejder har opført sig spejdermæssigt
rigtigt.

Spejder Preben Holm.
Preben Holm er Spejder i 1. Gentofte Trop
og 12 Aar. Sammen med en Del andre legede
han paa en Nybygning, og en lille 6 Aars Pige
gled paa en af Bjælkerne og faldt ned i den
cementbelagte Kælder og slog sig bevidstløs.
Alle løb skrækslagne deres Vej, kun Preben
blev, gik ned i Kælderen og bar den lille, bevidstløse Pige hjem.

Jubilæumslejren.
Nu nærmer Tiden sig. Der er ikke to fulde
Maaneder til Lejrens Aabning. Har I alt parat?
Teltmateriel, Kogegrejerne og jeres personlige
Udrustning?
Husk, at det· kræves reglementeret Paaklædning til Korpslejren. Alle skal møde med Spejderhat; »plus fours « er ikke tilladt. Maa I af
Helbredshensyn ikke gaa med korte Bukser,
maa I anskaffe jer »Skinkebukser« eller laane
dem af en Kammerat, som ikke skal med i
Lejren. Det er ikke alene Lejren, der skal være
tip-top, men I skal ogsaa være det.
Uniformsbestemmelserne u!fkommer snart i
ny Udgave, men der er ikke store Ændringer
fra den tidligere. Den væsentligste Ændring er,
at Patruljeførerne skal bære 2 lodrette hvide
Striber paa venstre Brystlomme, Patruljeassistenterne skal bære 1 hvid Stribe paa venstre
Lomme. Jeg gaar ud ft·a, at enhver Patruljefører vil sætte en Ære i, at hans Patrulje er
reglementeret paaklædt, n a ar den marcherer
ind gennem Lejrens ·Indgangsport.

Hvor mange Lejrsparemi
ker har du samlet

-Brev fra ·verdensspejdercheten.2 0th Ma r ch , 1935 .

R. M. S. "Maunganui 11 ,
Bound for San Francisco.

My dear Ove Holm,
Your kind Christmas note reached us i n New
Zealand safely, and I am most grateful to you for
sending i t. Specially I was glad to hear that the uniform has been restored to the Scouts in Denmark and
though I am sure that they never lost their spirit,
it will be a great satisfaction and eneauragement to
them to have their uniform officially recognized .
It speaks to the confidence which the public
has in the Movement, and should inspire the boys a nd
their leaders to further efforts to maintain the reputation that the Mavement has thus established for
itself.
I am longing to see you all again, QUt in the
meantime I am busily engagedin visiting your Brather
Scouts in New Zealand, in the Pacific Islands, in the
United States, in Canada and in Newfoundland.
I hope, however, that I shall see you and many
of my Danish friends at the great Rally in Sweden in
July next.
With all good wishes,
Yours sincerely,

Til de

ga:mle

Der kommer en Dag, hvor I ikke kan være
med i det daglige Spejderliv mere; jeres For æl dre h ævder, I ikke har T id for Skolen og
jeres Uddannelse; eller I faar andre Interesse1·,
og det er en ærlig Tin g; men tænk paa, n a ar
den Dag kommer, da I gaar op til jeres TI·opsfører og afleverer Ko r psmær ket, a t der er en
Ting, I ikke maa glemme .
Det er ikke at faa Tokron en igen for Korpsmær ket Vanskeligh eder er til for at
overvindes.

husk for Resten, at I fik Pengen e

Spejdere!

af jeres Fader i sin T~d; og n u har han glemt,
a t de 2 Kro n er var et Depositum, saa for den
uærlige Dren g er de t den lettes te Sag af Verden at stikk e Pengene i Lommen ! Nej, glem .
i kke at sige Tak til jeres Tropsfører , som har
skaffe t jer mange glade Stunder, u forg lemmeli ge Lej r e og spænden de Øvelse1·. Der gaar
i ngen Stykker af en ved a t sige Tak; og der er
n oget at sige T ak for.
En Spe jde r{ader.
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Sommeren er over os - det er ganske
vist Regn og Slud, mens disse Linjer skrives, men det kommer nok! Enkelte er begyndt af gaai Vandet, og Restenfølger snart.
D a nm arks Nationalidræt burde være Svømning, n aar man tager de geografiske Forhold
i Betragtning - a t der er Masser andre Idræ tter kan vi imidlertid ikke rokke ved.
U de i en af Svømmehallerne træffer jeg en
ung Svømmer, der drivende af Vand efter sin
Træning kravler op.
»Kan De mærke paa Formen, at Lejligheden
til at svømme om Vinteren hjælper Dem?«
»Ganske givet -- man sparer de Par Maaneder af hver Sæson, hvor man arbejder sig op
til sin bedste Form vi er der med det
samme! Og en hel anden Sag - Vandet her
er en lille Smule tungere, og det forøgede Arbejde, vi derved faar, giver netop det lille Tillæ g til »Tiden «, der er O. K.«
»De er altsaa fuldt tilfreds med Vilkaarene
ved Vintertræningen ?«
»Hos mig og forresten alle mine Kammerater er der kun Tilfredshed - at det kunde
være billigere, hyppigere o. s. v. ser vi bort
fra. «
»Hvad er Hemmeligheden ved at kunne
svømme - ?«
»Fortrolighed til Vandet! Vi Danskere er fra
Yure Forfædres Tider - .«
»Det lyder voldsomt! «
tænk paa vore Søhelte,
»Det er rigtigt ~elv om de maaske ikke var Svømmeeksperter,
det var dog Vandet, de arbejdede i, og denne
>: Hjemstavnsfølelse« for og i Vand sidder Nationen i Blodet. Er man den mindste Smule
hange for Vandet - kan man aldrig blive Top8vømmer. «
»Hvad forstaar De ved Fortrolighed?«
»Der fangede De mig! J eg kan lettest forklare det ved at give et Eksempel. Aaudedrættet under Svømning. Læg Mærke til for
Eks. ham dernede, han knejser som en æggesyg Høne, holder Hovedet højt for ikke at faa
Vand i Ansigtet - han lærer aldrig at svøm-
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Hver Nerve er under l(ontrol - fuldendt Spring

me ordentligt. Nej - ned med Hovedet, lad
Ddaandingen foregaa under Vandet, man sinl<er ikke Farten frem og anstrenger ikke Nakkemusklerne med at knejse op i Luften. «
»Har De deltaget i mange Svømmestæ vner?«
»Desværre Nej! Min civile Arbejdstid, om
jeg saa maa sige, tillader mig ikke at træne
saa meget, som jeg vilde have nødig, ___:_ og saa
hellere lade være end at blive i den bagerste
Halvdel hver Gang. J eg har været med i de
store Københavnerstævner paa Sønderstrand
og der reddet lidt Sølvtøj hjem, men ellers
ikke.«
»A propos Sølvtøj - hvorfor deltager De i
saadanne Stævner?«
»For mit Vedkommende kan jeg roligt sige,
at det ikke er Sølvet, der trækket· - det er en
Spore for mig at kappes med andre Svømmere; og Glæden ved at se et Resultat af mit
Træningsarbejde er det bedste. Falder der saa
en Pokal af, er det meget rart, men Glæden
over at være den bedst'e, er alligevel Nummer 1«.
»Jeg har et Spørgsmaal, der hedder Ud•
o.pring?«
»Paa Forhaand, det er min svageste Side -

Selvfølgelig deltager·OJ!
du i Jubilæumslejr

•

Næven i Planken - -

vundet

men neve1· mind, som I Spejdere siger, lad
gaa.«
»Hvad kræves der af en Udspringer?«
»Nerver som Staal - ikke en Bmkdel af et
Sekund maa han afslappes under Farten ned
- han maa hele Tiden have hver lille Muskel
under Kontrol, saaledes at Springet fra at blive
en »Dumpning « gennem Luften bliver en Bevægelse, en bevidst frem- eller nedadskridende
- om De vil Bevægelse gennem Luften.
Læg Mærke til, hvor uhyre mange Mennesker,
der slipper Taget i sig selv et Sekund for tidligt - se paa Benene i det Øjeblik, Kroppen
~kærer under Vandel, Tæerne krummes, og
Benene bøjes - Springet er ødelagt! «
»Kan man ikke træne sig op til denne Nervebeherskelse?«
»Jo - det vil jeg an tage, men let e1· det ikke.
Et Startspring - se den tekniske Villen, der
er i det Spring, saa langt frem som overhovedet muligt, saa let frem som gørligt og i
Fart med det samme. Om og om og saa om
igen - er Løse111et paa alt, hvad der har med
Svømning at gøre. Jo større Taalmodighed og
Ærbødighed for sin Idræt - desto bedre Resultat. Den, der starter med Bevistheden om,
at han e1· fuldendt, naar aldrig frem!«
»Et Spørgsmaal af en lidt anden Karakter.
Sig mig, Drukneulykker?«

aa

Hvor mange Kammerate•·

rn•

kan _du

In dkvartere?

»De er en Skæn.dsel for den danske Nation!
Vi kan simpelthen ikke, med al den Lejlighed
vi har til at lære at svømme, være de Ulykker
bekendt. Masser af Tilfælde skyldes Ukendskab til Svømning og en fræk Overvurdering
af Kræfter. En mindre god Svømmer kan
maaske svømme 200 m ud, - men han kan
ikke gaa tilbage igen. De forstaar Meningen
·- Manden svømmer ud - stort og flot gjort
- men sikken en Idiot, han glemmer Hjemvejen og Trætheden! Men naar han er
bjerget i Land, saa mas med ham. Fortæl deI'es Spejdere det - ligegyldigt om de er kyndige paa Oplivningsomraadet elle1· ej rul
ham, tril ham, bevæg Armene op og ned blot ikke Jade ham ligge, medens Spejderen
løber efter Hjælp. Jeg tror, de fleste Mennesker drukner paa Lan d, fordi man lader dem
ligge.
Og saa een Ting til. Hvis l nogen Sinde,
Spejdere, skulde komme ud for en Drukneulykke, saa bevar Houedel koldt og klart! Lad
være med i en Begejslringsms eller hvad den
Følelse nu hedder, naar H ellelankerne dukker
op, lad være med al styrte paa Houedel i, hvis der for Eks. er Hjælpemidler ved Haanden; tag dem med ud. - Husk paa, Spændingen og Maset med den Dmknende træller! f Og
del er slet ingen H ellegerning al blive d emde
selv, fordi man var d u m dristig!«

Aage Mattbiesen.

Læg Mærke til flovedels Stilling under Vandet
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JUBILÆUMS
Ermelundssletten
Tovtrækning. Ingen Spejder over 18 Aar kan
deltage i Haandbold og Tovtrækning - heller
ikke som »Hepper« for Tovtrækkerne . Haandbold spilles efter de af Dansk Gymnastikforbunds Skoleudvalg vedtagne Regler (se Spejdernes Magasin Decbr.-Nr., 1931). Tovtrækningshold skal bestaa af 12 Spejdere. Der
trækkes i Gymnastiksko uden . Hæle.

Hvis Tiden lillader del, vil der endvidere
blive Lejlighed til at dyrke nogen fri I dræt
som U dfordringskonkurrencer.
Der vil saa vidt muligt hver Dag blive Lejlighed til Badning fra Bellevuestranden.

Præmier
Der vil blive udsat 4 Præmier, 2 i Haandholdturneringen og 2
Tovtrækningskonkurrencen.
Nu er en Række Enkeltheder i Programmet
for Jubilæumslejren ved at være udarbejdede.
Noget af det, I skal træne flittigt i, vil vi
nævne først.
Vi henvender os til Tage, der fortæller: Om
Lej ri n dretningen.
Denne Konkurrence løber fra Lørdag den
27. Juli til Mandag den 29. Juli Kl. 16. Der
vil blive lagt Vægt paa praktisk Lejrindretning - uden Snurrepiberier. Ingen Lejrarbejder maa medbringes hjernmefra (undtaget er
dog Byvaabnet). Men selv om det ikke maa
medtages hjemmefra, saa maa en Trop træne
godt i at lave Lejrarbejder, saa de i Jubilæumslejren bliver smukke og solide . Der udsættes
en Præmie for den bedste Trop i denne Konkurrence.
Saa er der de øvrige Konkurrencer i Lejren.

S p ort i L e jre n
Igennem hele Lejrperioden vil der løbe en
I-Iaandboldlurnering og en Tovlrækningskonlaurence. Deltagelse i disse to Konkurrencer
er frivillig, men det forventes, at hver Trop
deltager i alt Fald med el Hold i en af Konkurrencerne. Begge Konkurrencer deles i 2
Ræ kker, et Hold for Spejdere med Gennemsnitsalderen 14 Aar og et Hold, hvor der ikke
kræves nogen bestemt Gennemsnitsalder. En
Trop kan altsaa stille med 4 Hold. De samme
Spejdere kan deltage baade i Haandbold og

8

Indkvarteringen
Angaaende Indkvarteringen har Schæbel el
Par Samvittighedsspørgsmaal al stille københavnske Spejdere. •
Jeg er ikke i Tvivl om, at I har lagt Mæ rke
til Overskriften »Provinsen kalder« i sidste
Nummer - men har I ogsaa talt med jeres
Foræ ldre, og har I anmeldt jer som ·værter?
Ellers maa i skynde jer Anmeldelseslisterne ligger parat hos jeres Tropsfører, og I
skulde da nødig være Aarsag til, at de blev
indleveret for sent til Korpset. Tænk, hvis I
gi~( Glip af en Gæst maaske en Ven fo,1
Livet.
Altsaa Haa11den paa Hjertet!
Plads til nærmere Om tale af IndkvarteringsArrangemen t et har jeg ikke kun net fa a i dette
Nummer, men jeg vil dog lige fortælle jer følgende.
Indkvarteringen vil fortrinsvis blive gennemført lropsvis, og der er Mulighed for selv
at vælge den Trop, man gerne vil have.
Af Anmeldelses-Skemaerne for saavel Vær-

LEJREN
27. Juli-9. August
let· som Gæster vil der blive oprettet et J(onlrolsyslem, saaledes al lndkvarleringscenlralen
Iil enhver Tid vil kunne komme i Forbindelse
med Gæsterne - ligesom det· vil blive draget
Omsorg for evt. Post. Vi skal ogsaa nok sørge
for, at de indkvarterede ikke farer vild. Der
l1liver i Lejragendaen et Kort baade med Indkvarteri ngscenh·alens Adt·esse og P lads til al
skrive Kvm·tervæt·tens Navn og Adresse.
Vild skal l ikke komme Iil al fare.

Den store Terrænleg. 30. - 31. Juli
I er selvfølgelig alle meget spændte paa,
hvad der skal ske det Døgn i Jubilæumslejren,
da vi allesammen ska! ud og lege med i den
store Øvelse. I gør jer ingen Ide om hvad;
jeg har søgt at lokke noget ud af Revisor Frans
Bruun, hvad TetTænlegen skal handle om.
Men fore løbig er han ikke til at blødgøre
hverken med gode Ord eller Trusler. Han
paastaar, at han tilbringer mange Aftene t· med
Generalstabskort foran sig og smaa farvede
l'\ipsenaale, der forestiller Spejuerafdelinger.
Dem flytte r ha n rundt med, dem indkvarterer
han i Lader, eller l ader dem bygge Hytter til
at ovet·natte i, dem lader han drage ud paa
si ldig Nattefærd for at udspejde Fjendens Hovedkvartet·. - Men hvot· det foregaar, og hvad
Legen kommer til at hedde - Ft·ans Bruun er
i kke til at faa lokket det ud af endnu. Kun
en Ting ved vi med Sikkerhed, - vi kommer

li/ al op leve Spændingen ved en stor Terrænleg en Sommernat med hele del Eventyr, del
rummer,

De fremmede Gæster
De fremmede. England kommer som før omtalt. Frankrig sender en Trop, det samme gør
Østrig og Ho lland. Fra /• ærøerne kommer der
ogsaa et Hold. Men Fæt·ingerne er jo vore
egne, selv om de kommer langvejs fl·a. F . D. F.
har meddelt, at der fra dem kommet· en Trop.
Det er foreløbig dem, der har meddelt, at de
kommer.
Fra Ungarn kommer der desvæn·e næppe et
egentligt Hold, men en Række af Ungarns fornemste Førere med Spejdet·chefen. Gt·ev Teleki,
i Spidsen vil overvære Lejrens Aabningshøjtidelighed.

Lejrb a alet
Lejrbaalel .

l lænker vel paa noget godt

til Underholdningen . De, der haandterer et
eller andet Musikinslmmenl, bø r tage det med
i Lejren (Flygel er dog undtaget). Prøv at
danne smaa Orkestre hjemmefra. Gode Sange
skal vi ogsaa kun n e mange a[. -Men husk nu snart at melde jet· til .Jubilæumslejren. Indsendes Hæftet med Jubilæumssparemærker gennem Tropsføreren, saa det
naar ind til Korpskontoret inden den 30. Juni,
saa ved l nok, al l dellager i en Lodtrækning

om 10 hele og 20 halve Fripladser.
Fritz Lerche.
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Uden Mad & Drikke
Jubilæumslejrens
Maden. Det lyder yderst prosaisk, men enhver, der har været i
en stor Lejr, ved, at det spiller en
ikke ringe Rolle, om Maden er god
og rigelig og helst lidt afvekslende. I den Henseende kan I være trygge, hvad Jubilæumslejren angaar.
Erik Dahl, der er i fuld Gang med at organisere hele den praktiske Side i Lejren·, har
faaet en Spejdermoder til at give os denne
glimrende Kogebog, der for den Sags Skyld
er lige fortræffelig, selv om man ikke bruger
den i Jubilæumslejren.
For at I kan faa en lille Ide om, hvad der
skal bruges af Mad i Lejren, og faa Sikkerhed
for, at I ikke skal komme til at sulte, prøver
vi paa gennem Tegningen for neden paa Siden
at vise jer, hvad der er bestilt af Mad til de
3000 Spejdere, der sikkert kommer i Jubilæumslejren. Kogebogen giver jer samtidig Besked om,
hvad I skal lave til Middag de forskellige Lejrdage.
Opskrifterne er beregnet pr. 10 Mand. -

Almindelige Regler:
Man smager paa Maden ved at hælde lidt fra
Sleven op i en Smageske, der ikke maa komme
i Berøring med Maden i Gryden eller paa
Panden.
Naar Gryn eller lign . skal hældes i Gryden
Lillder Omrøring, staar I jer ved at være 2 om
det; den ene rører, medens den anden hælder i.
Det er sikrest at røre i en Gryde, dels som
om I skrev et 8-Tal, dels et O, da I saa bedre
kommer over hele Bunden af Gryden - og
glem ikke Kanterne og Siderne.
Brug ikke Viskestykket som Kødklæde.
Kødklædet maa skoldes og tørres efter hver
Brug.
Sagomel udrøres ligesom Flormel i lidt Væde

Se dette er altsaa,' hvad 3000
Spejdere spiser i 9 Dage.
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ad Gangen; det klumper ganske vist ikke som
Flormel, men det er ikke let at udrøre i meget
Væde.
Sagomel maa kun koge et Øjeblik, ellers bliver Grøden »lang«.
Med Hensyn til ll.rydderier (Salt, Peber,
Karry etc.) maa I smage jer frem. Kom hellere for lidt end for meget i ad Gangen .
Gennemprøv disse O pskrifler før Lejren, enten naar I er paa Week-end, eller naar I synes, at jeres Mor trænger til 10 Dages Madferie.

Havregrød. Kog 5 l Vand . Naar det staar
paa Kogepunktet, drysses 650 g Havregryn i,
mens der røres godt. Sørg for at røre i Grøde11
hele Tiden. Kogningen tager kun 10 Min.
Saltes.
Lørdag.
Mælk med Tvebakker, Sukker. Kom ganske
lidt Vand i Bunden af Gryden og lad det koge,
før I hælder 5 l Mælk i. Kog Mælken , tag den
af Ilden og læg Laag
over, at den ikke
trækker Skind.
Flæske-Æggekage,
Rugbrød. Skær Flæsket i Skiver og
skær Sværen fra.
Bank Skiverne med
en Kødhammer og
steg dem brune paa

duer Helten ikke! f
.· ~\.·'.
K o g e b o g
begge Sider paa en tør Pande . Hvis Flæsket
gi v er mere Fedt, end der behøves til at bage
:~ g g ekagen i, hæld d~t da op i en Skaal til
Aftensmaden . Imens Flæsket steger, rører i 15
Æggeblommer med 50 g Flormel, en ubetydelig Smule Salt og en dl Mælk. Tilsidst røres
d e stift piskede Hvider i, hvorefter det hele
hæl des over Flæ sket paa Panden. Imens Stegnin gen nu staar paa over svag Ild, stikker i
Paletkniven forskellige Steder ned i Kagen helt
til Bunds og løfter op, saa Æggemassen løber
ned paa Bunden, og samtidigt løsnes den fra
Kanten helt rundt, saa at den, naar den e1·
s tiv nok, kan glide over paa et Laag, som I
holder i venstre Haand. Læg saa Panden over
Laaget med Kagen og hold begge Dele godt
samlet, mens I hurtigt vender det hele, saa
Kagen nu Jigger paa Panden og bliver brunet
p a a den anden Side et Øjeblik over den svage
Ild. - Spis godt med Rugbrød til.

Søndag.
Sødsuppe med blandet Frugt. Skyl 1 14 kg
Frugt i flere Hold
Vand, straks naar I
faar den udleveret,
og sæt den i Blød i
rent Vand, saa det
staar lidt over Frugten. 4% l Vand sættes over Ilden, og
naar det koger, drys-

~ :J:. '

ses 350 g Byggryn
under Om1·øring og koger 1,4
Time, mens der jævnlig
røres i Gryden helt til
Bunden, saa intet sætter
sig fast. Frugten kommes nu i med det Vand ,
den staar i Blød i, og det hele koger videre i
20 Min., før den tages af Ilden og smages til
med Sukker og Saft.
Frikadeller med Kartofler. Naar Margarinen
paa Panden begynder at brunes og lugter godt,
tages Skefulde af 1,6 kg Fars og lægges deri
for at steges paa begge Sider. Pas paa, at
Ilden ikke er for stærk, saa Frikadellerne bliver for mørke udvendig og raa indvendig.
Prøv at skære en af dem igennem, naar I
mener, at den skulde være færdig. Naar alle
Frikadellerne er stegt, kog saa Panden af i en
ganske lille Smule Vand og gem "dette, til Margarinen er brunet, hæld det saa op i den brunede Margarine paa Panden og lad det koge
et Øjeblik. - Skræl 3 kg Kartofler i god Tid
og læg dem i koldt Vand, til de skal koges i
saltet Vand en lille halv Time. Prøv med en
ren Tændstik, om de er møre.
Søndag faar I ogsaa udleveret 1 kg Svedsker
til Mandagsgrøden; skyl dem i flere Hold Vand
og sæt dem i Blød i 4% l rent Vand.

Mandag.
Frieandeau med Kartoffelmos. 2 kg Kalvekød skylles, tørres i Kødklædet og skæres . i
Skiver, 1 cm tykke; de bankes let med Kødhammeren og dyppes i rigeligt Flormel, der
er blandet med lidt Salt, hvorefter de læ'gges
i Gryden i 650 g brunet Margarine. Optag
Stykkerne efterhaanden, som de er brunede
paa begge Sider. Naar alle Stykkerne er brune,
lægges de tilbage i Gryden, Kulør hældes paa
og saa meget Vand, at det staar lige over Kødet. Laaget lægges nu paa; men I maa meget
ofte, ca. hvert 5. Min., røre Stykkerne om imel(Forsættes Side 19)
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Erik Dahl.
Lejrorganisator

SAADAN ER
En Hilsen til dig fra den Natur
Det er i Grunden ubegribeligt saa lidt Sans,
de andre Drenge har for, hvor skønne Skov-

En Søndag Ejlermiddag

Naturen"',er skøn i
sin Uberørthed.

En bedrøvet Skovrider har sendt et Brev til
Ledelsen af de to Spejderkorps og til F. D. F.,
hvori han bl. a. skriver:
Del er jo Skovvæsenels Fo lk en uoverkomme. lig og meget utaknemmelig Opgave ustandselig
al skulle gøre Vrøvl og irellesælle Drengene.
Jeg har tidligere sendt Dem nogle »Færdsel:;regler«, men disse er allfor hurtigt gaael i
Glemmebogen. Jeg maa desværre udtale, al
Drengenes og Ungdommens Besøg herude i
Skoven ikke har udviklet sig til del bedre,
tværtimod. Del er i den senere Tid, som om
en Tyfon er gaael gennem Skovene . Store og
smaa Sværme af Drenge drager raabende og
skrigende rundt i Skovene, væltende Brændeslabler og andre Effekter, trampende i Nyplantninger, kravlende over Indhegninger, dekorerende alle Vejbaner med »V cjviserpil e« af
ofle store Grene, som saa bagefter møjsommeUgl maa fjernes af Skovens Folk, o. s. v.
Jeg tvivler slet ikke paa, at saadan som det
er skildret ovenfor, vilde det aldrig kunne falde
dig og dine Kammerater hjemme i jeres Trop
ind at gøre; men jeg synes, at du har godt af
at faa at vide, hvordan andre Drenge tit og
ofte opfører sig i Skoven.

og Strandpartier vi har her i vort Land. Og
del er ubegribeligt, saa skødesløse en Masse
selv voksne Mennesket· er med, hvordan de
eflei"Iader det Sted, hvor de har lilbragt en
større eller mindt·e Del af en Søndag.
For. al du samlet paa eet Sled kan have
lilgængeligt de ikke ubeskedne Krav, der stilles til alle, det· færdes ude i den frie Natur,
aftt·ykker vi her en stor Del af Skovriderens
Færdselsregler:
SKOVENS »FÆRDSELSREGLER« .
1) Alle unge Kulturer, som er indhegnet enten paa den ene eller anden Maade, maa ikke
betrædes, selv i ikke-indhegnet ung Bevoksning
bør man kun færdes med Varsomhed, der maa
!;elvfølgelig ikke trækkes med Cykle gennem
Planterne, man bør ikke lejre sig i Nyplantninger eller Saaninger o. s. v. Den enkelte Persons
Færdsel er næsten overalt uskadelig, men optrædes der i Flok, kan Skaden af flere Grunde
o f te b li ve betydelig.
2) Grenplukning (der mange Steder helt er
forbudt) maa ske med en vis Betænksomhed.
Grene skal skæres af med en Kniv, fra neden
af og opad, og helst inde ved Stammen, ikke
flaaes eller brækkes af. Tag ikke Toppen og
alle Grenene af smaa Træer, men skær af Sidegt·enene paa de lidt større Træer og ikke all
for meget paa et enkelt. Og pluk først paa
Hjemvejen, ellers visner Grenene, bliver bortkastet og ny Forsyning plukkes .
3) Enhver Form for Etablering af Ild i Skoven er forbudt. Tobaksrygning hør derfor heller ikke finde Sted udenfot: Veje og Stier.
4) Der hør ikke henkastes Madpapir og andet Affald i Skoven; ej heller kan tolereres den
Form for Sporfinderøvelse, at »Sporet« markeres ved med faa Alens Mellemrum at kaste
<-n Strimmel hvidt eller kulørt Papir. Det er
altsammen noget, der tilsmudser Skoven.
5) Meldinger og lignende maa ikke fæstes
)Jaa Træerne med Tegnesøm, disse »gror ind«
i Træet og kan forarsage stor Skade. Disse
Papirlapper py n ter forøvrigt heller ikke i
Skoven.
(j) Der maa ikke skæres i Træerne.
7) Brændeslabler maa ikke væltes, ligesom

DE A N D R E
du ska l være med til at værne
Brændestykker ikke maa benytles Lil at sidde
paa, uden at de bliver lagt paa Plads igen.
8) Al Færdsel hen ad Skovens gamle Stengærdet· - hvorved Stenene ofte skrider ned - •.
hør være forbudt. Stengærderne er smukke og
· <lan n er Skovenes Yderskel, det koster hvert
Aat· et ret sto t·t At·bejde at holde dem vedli gc.
9) Al Leg og Svingen med Skovens Led og
Bomme bør undgaas, da de før eller senere falder sammen derved . Ligeledes er al Leg med
Skovens Redskaber absolut forbudt.
·
10) Al Brobygning, Etablering af »Vandfald «
o.l. ved Skovens Grøfter, hvorved Vandafløbet
standses, maa være forbudt; for Brobygningsøvelser maa det gælde, at alt Materialet over
Grøften skal fjernes igen efter Øvelsen.
11) Al egenmægtig Benyttelse af Skovens aflngte, ofte solgte Effekter til at lave Broer, Baarer, Telte , Hytter eller lign . af maa selvfølgelig
være absolut forbudt.
12) Bortset fra større samlede Udflugter eller
Marchture paa Hovedvejene bør Trommeslagning og Hornblæsning være forbudt. Specielt
den første Slags Musik hører ikke hjemme i
en Skov, virker som Disharmoni til Skovnaluren . Og tre enlige Drenge behøver ikke at. sl::(a
paa Tromme, naar de gaar i Skoven. Af Hensyn til Freden i Naturen henstilles det iøvrigt
at undgaa al unødig Skrigen og Raaben.
13) Ved al Færdsel, specielt paa Cykle, bør
der tages tilbørlig Hensyn til det øvrige Skovpublikum.
14) Enhver Færdsel eller Øvelse paa de til
Skovridergaard, Skov fogedsteder og Skovløberhuse hørende Agermarker, Haver og Gaardspladser maa væ re forbudt udovet·, hvis Vedkommende kommer i lovligt Ærinde paa Stedet.
Disse Arealer er en ten en Del af vedkommende Betjents Løn, eller der betales fot· Tjenestemændenes Vedkommende en Lejeafgift til
Staten, hvorfor det maa betragtes som privat
Grund.
Ligeledes bør i Sommet·tiden al F æ rdsel paa
Skovens græsbevoksede Enge være forbudt.
15) Hunde maa ikke medtages i Skovene.
16) Der maa ikke foretages Skydeøvelser
Skoven .
·
17) Store, samlede Øvelser og Natøvelser,
hvor der bruges kunstigt Lys, samt Teltslagn i n g kan af Hensyn til Overholdelse af simpel

Ot·d e n j Skove ne ikke find e Sted ude n e fl e t·
nærmere Aftale mellem Led e lse n og Skovvæ senet.
18) Spejderne maa være høflige OYerfor Skovens Folk, hvad enten det er Skovrider, Skovfoged eller Skovløber, altid straks p a rere en
given Ordre og altid give de Oplysninger, der
muligvis afkræves dem .
19) I Forbindelse med den herskende Interesse for Naturfredning gøres der ogsaa et Arbejde fra Statens og Skovvæ senets Side for at
bevare og frede om den lille Stamme af Vil dlarter, der hovedsagelig har sit Tilhold i de
større Skove. I Forbindelse dermed er det derfor ønskeligt, at Vildlet - ikke mindst i Foraars-, i Yngletiden - kan have nogle Steder,
hvor de kan være i Fred. Det vil jo selvfølgelig hovedsagelig væ re de Steder, der ligger
mest afsides fra den almene Trafik og ude i
Nærheden af Agermat·kerne.
Disse Regler er gode og lette at læ re, men
vist svære at huske, men prøv ad!

De i Artiklen benytlede Klicheer er venligst udlaant os a{ Danmarks Naturfredningsforening.

Selv Drachmann~
Grav i Klilleme ser
ud som en Losseplads.

Saoledes ønsker en
Spejder. al Skoven
skal se ud.

JUBILÆtrnS
IJEJREN
E~MELUNDEN 19 35

DANNYS

FLOK

Fortsat Roman.
Oversat af Aage Jørgensen.

III. I<idnapped.
De tre aandede mere lettet nu, da William
og de to smaa ikke var hos dem; de begyndte
at gaa langs Hækken, spejdende i dyb Alvor.
De var Lil sidst ganske tæt ved Manden og laa
alle med Hovedet i et Udkig, det· vendte ud til
Vejen, medens deres Ben var gemt, for at ikke
den forklædte Spejder tilfældigvis skulde faa
Øje paa dem.
En Gang saa de ham rejse sig og belave sig
paa at løbe ud paa Vejen, men han lagde sig
ned igen . Derved havde de faaet et Glimt af
hans Ansigt at se: ung, ganske pæn, men med
et usædvanlig listigt Udtryk, et ondt Træk om
Munden, smaa sorte Øjne, det· sad tæt sammen
og en stor Ørnenæse.
Næste Gang han rejste sig, lagde Sam Mærke
Lil, at baade nu og forrige Gang var en Bil
standset ved Korsvejen 100 m borte, fordi Personerne i Bilen skulde se, hvad der stod paa
Vejskiltet. Deraf sluttede Sam, at Manden laa
paa Udkig efter en bestemt Bil, som han øjensynlig ventede vilde komme hen ad Vejen under ham. Sam stak Hovedet gennem Hækken
og undersøgle Vejen. Den dannede et S og var
fuld af Sten, og Bakken var temmelig stejl. En
Bil vilde derfot· køre forsigtig ned ad den og
kunde nemt stands~, hvis nogen gik ud paa
Kørebanen foran eller vinkede og raabte fra
Hækken.
Sam hviskede si n e Iagttagelser til sin Hjælper og tænkte videre . Hvad i al Verden kunde
Manden mene med at klæde sig i en stjaalen
Spejderuniform. Den eneste Slutning, han kom
Lil, var, at han ønskede at forklæde sig og ventede en Vogn, der kunde samle ham op og
hjælpe ham at flygte. Derfor hviskede han til
de to Ulve om at have deres Lommebøger parate. Naar Manden standsede en Vogn, skulde
Jimmy tage dens Nummer, Ken notere dens
Kendingsmærker, Farve, Størrelse og Sporet af
Dæ kkene, medens han selv vilde lægge omhyggelig Mærke til Personeme i Vognen, saa
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han var i Stand til at genkende dem og beskrive dem.
De laa stille, og alle havde deres Lommebøger parat og suttede paa Spidsen af deres
I3lyanter som Avisreportere.
. »Skriv ikke, mens de er der«, sagde Sam,
»undtagen Jimmy. Han skal naturligvis tage
Nummeret, men Ken og jeg vil blot lægge
Mærke til alt, hvad vi kan, og skrive ned senere.«
Nu lød den svage Snurren af en Bil. Den
standsede ved Korsvejen . I næste Øjeblik var
den forklædte Spejder kravlet gennem Hegnet
og stod ved Vejen.
Vognen kom forsiglig ned ad Bakken, og da
den korn forbi Rundingen, begyndte Sam og
Kenneth deres Undersøgelser. Men disse blev
afbrudt af dyb Fomndring, for Manden hoppede ikke ind til sin medskyldige og kørte
bort i Sikkerhed. Nej! Han gik midt ud paa
Vejen og rakte Hænderne i Vejret som en
Politibetjent, der standser Trafikken. Saa smilede han og hilste med Haanden; ikke med
tre Fingre, lagde Ulven Mærke til.
Vognen standsede, og han gik hen til den.
Den blev kørt af en ung Dame. En anden ung
Dame et Pigebarn sad ved Siden af
hende; der var ingen paa Bagsædet, men der
var en flad Kuffert paa Bagagebæreren.
»Undskyld! « sagde den forklædte Spejder og
smilede stadig, »jeg er anbragt her for at advare Biler mod at k01·e ned ad Bakken. De
har maaske set en af mine Kammerater længere nede ad Vejen. Ikke? Der er nogle paa
Vejen. Ser De, Jernbanebroen ved Foden af
Bakken er styrtet sammen, og en Bil er allerede smadret; den stakkels Fyr, der kørte Vognen, blev desværre frygtelig tilredt. «
»Forfærdeligt«, sagde den unge Dame med
en Gysen, »Tak, fordi De advarede os. «
»Aah, det er kun rimeligt«, sagde Manden
med et Smil, »det er min Pligt som Spejder.
Vi er kun glade ved at hjælpe. Maaske kan
jeg hjælpe Dem med at finde en anden Vej .
Hvor skal De hen?«
»Glebe Hall «, sagde Pigen. »Det er vist kun
seks Kilometer herfra. «
(Fortsættes)

Anmeldelser.
Der er saa at sige et Billede paa hver Side
af »Teknikkens Vidundere« (Gyldendal) Hæfte
21. Det ene mere imponerende end det andet,
saa godt som alle Illustrationet· til den morc,omme Artikel om Verdenshavenes Giga n ter.
Der er til Eksempel et Billede af Tennisbanen
om Bord paa »Empt·ess of Bl'itain «, af en Rygesalon, der ikke staar tilbage for de fornemste
Sale i et Palæ, af Badeværelser og Luksussuiter, hvis Størrelser almindelige Mennesker
end il<ke kender paa Landjorden . Et af de sidste viser Forretningsgaden paa en fransk
Luksusdamper, som Verden aldrig har set Ma-

gen til før. I Tilgift faar man saa en Tekst,
der staar paa Højde med Billederne, og som
giver en det Indtryk, at Verdenshavenes Giganter er hele smaa svømmende Byer, hvor
Indbyggerne kan faa alle deres Ønsker opfyldt.
»Teknikl<ens Vidundere « er i det hele taget
et Værk, som fuldt ud holder, hvad det lovede.

*

*

*

I det 32. Hæfte af Knud Rasmussens Mindeudgave fortsættes Skildringen af Besøgene hos
Vestgrønlænderne, der om Sommeren lever under Solens Fakkel, om Vin te ren under Nordenvindens Svøbe. Endnu engang faar man Lej(Fortsættes Side 26)

LIVREDNING
Illustt·ationerne viser Eksempler paa , hvorledes HJælpen~n (Hj.) kan frigøre sig, hvis
den druknende (Dt·.) klamrer sig til ham.

Hvis Dr. griber om begge Hj.s Haandled
ovenfra, skal Hj. vride sine Arme opad udad.

Gribet· Dr. nedenfra, skal Hj. vride nedad
- indad. - D. v. s. altid imod Dr.s Tommelfingre.

Her har Dr. Tag om Halsen paa HJ. Fremgangsmaaden er den samme, hvis han paa
anden Maade klamrer sig til Hj.s Krop. - Situationen er farlig.
Hj. nødes til at tvinge Dr . til at slippe ved
at bøje sig fremover ham, gribe med en Haand
bag om Hoften og trykk~ ham ned imod sig.
Samtidig lægger han den anden Haand imod
Dt·.s Ansigt som vist paa den hdt større Tegning i Figuren; med Ha andfladen mod Dr.s
Hage klemmer Hj. med et Par Fingre Næsen
sammen og lukker over Munden (alt for at
hindre Vandet i at trænge ind til Lungerne).
Dr.s Hoved bøjes bagover under Vandfladen
og holdes der, indtil han slipper Hj. (Dette
sker ofte først, naar D r. taber Bevidstheden) .
Først da kan Hj. løfte hans Hoved over Vandfladen og slippe sit Greb om Næse og Mund.
I yderste Nødstilfælde maa Hj. frigøre sig
ved at støde sit Knæ kraftigt imod Dr.s Underliv.
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Lord Hampton, der varelager en Del af Baden-Powells Arbejde, mens
B.-P. selv er paa Rejse, skriver i et Spejderblad:
Man siger, at noget af det Even tyr, der var
)Ver Spejderbevægelsens første Dage, er for~vundet. Det tror jeg n u pet·sonligt ikke. Der
er forsvundet noget af den Friskhed, der er
over et ukendt Eventyr. Paa Steder, hvor før
en lille Bande førte en isoleret Tilværelse, slutter Drenge sig nu til et Spejderbroderskab,
der er fæstnet paa Stedet, hvor Broderskabet
er blevet en Tradition, et Familieanliggende,
hvor Fædre, Onkler, større Brødre, ja i nogle
Tilfælde Bedsteforældre allerede har været
Spejdere.
Det eventyrlige kan have faaet en anden I<at·akter, men det et· der stadigvæk.

E

n engelsk Spejder, den 14aarige Patruljefører Honald Vickery fra Brockley (London) kom forleden ud fra Hospitalet,
hvor han med Held havde oversiaaet sin 31.
Operation. 12 Gange i sit 14-aarige Liv har
han af Lægerne erfaret, at han kun havde faa
Dage tilbage at leve i, men hver Gang har han
snydt dem. Hans Vilje til Livet er uhyre, og
Lægerne er forbavsede over den Kraft, hvormed han har kunnet udholde komplicerede
Operationer efter heftige Lungebetændelser
o. s. v.
Da Drengen kom ud fra Hospitalet denne
Gang, var der indstiftet en ny Spejdermedalje
for hans Skyld; »Medaljen for Mod, udvist under langvarig Sygdom «, og den bærer han
med Stolthed. Han er et lysende Eksempel for
sine Kammerater, hvad Udholdenhed og godt
Humør angaar. Hvor mange voksne Mænd
vilde ikke være brudt sammen, hvis de skulde
have gennemgaaet 31 Operationer.
Madagaskar. Diese Insel
im Indisehen Ozean, die durch den Kanal von
Mosarnhik von Siidafrika getrennt ist, zahlt seit
1896 zu den franzi:isischen Kolonien und hat
darum Pfadfindergruppen, die den Scouts de
France (kath. Pfadfinder Frankreichs) angehi:iren. Missionare brachten die Pfadfinderbewegung auf diese Insel und grUndeten drei
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Pfadfindergruppen, welchen eingeborene Madagassen und Si:ihne franzi:isischer Bearuten
(auch der Sohn des Gouverneurs) angehi:iren.

T

re Spejdertroppe i Nigeria
er blevet belønnet af Verdensspejderchefen,
fordi de frelste en Mand fra at blive lynchet
af en rasende Menneskemængde. Het· er B.-P.'s
Beretning. Den er let at forstaa:
Many Chiefs and people of importance had
gatbered at the Awujele's palace ( the Awujele
is a local »King« or ruler over many thousands people) on the occasion of the visit of
the Lieutenant-Governor, Captajn W. Buebanan
Smith, C.M.G., last October. Scouts of the 1st
(Grammar School), 2nd (Catholic Mission
School) and 4th (Moslem School) Ijebu Ode
Troops were lined up along the drive from
the gate of the palace compound.
As the Lieutenant-Governor left the assembly, the Awujele left his dais and accompanied him to the gate. On his way back with
his retinue to take his seat on the dais again,
a man pushed through the crowd as if to prostrate himself before the Awujele, but instead
produced a pistol and fired at him.
The Scouts heard the shot and rushed to
the spot with the rest of the crowd. They did
not lose their heads and when the furions
crowd began to attack the assassin with sticks,
the Scouts sunounded him, kept back the
crowd, and assisled in taking him to the
police station.
It is very probable that the assassin would
have been beaten to death had not the Scouts
kept their heads, remained perfectly disciplined and taken prompt action. The faet that
the West African is easily exeilable at the
hest of times makes this an even more remarkable tribute to the boys' Seoul training.
Captain W. Buebanan Smith, the LieutenantGovernor, in adding his recommendation for
the award, says: »It w as a very fine piece o f
work and was canied out by comparatively
young boys in the face of crowds of grown
men who were determined quite obviously to
kill the man.«
Each Troop will be able to pin the award
to its Troop flag.

VI mødes l Jubilæumslejr

Uden Mad og Drikke duer Helten ikke (forts. fra Side

11)

lem hinanden og røre godt til Bunden, at in te t
faar Lov at sætte sig fast. Skulde Sovsen svinde ind under Stegningen, tag saa lidt af Kartoffelvandet og hæld paa. Naar det har stegt
under Laag 2 Timer, er det lige parat til Servering. Kartoflerne behandles som om Søndagen, men sættes over Ilden 1h Time tidligere,
for naar de er meget · møre, skal Vandet h ældes fra (men gem lidt, hvis I skal bruge det i
Sovsen), og Kartoflerne mases godt med en
Slev, til der ikke er Klumper deri. Mosen sættes over Ilden me.d 200 g Margarine, lidt Salt,
en Smule st. Peber. Mælk røres i, til det faar
en passende Stivhed, og Mosen varmes igennem under stadig Omrøring helt til Bunden.
Svedskegrøden koges om Morgenen, saa den
kan være kold til Middag. Kog Svedskerne i
det Vand, de har staaet i Bl0d i, til t.lc e1· møre ,
ca. 1h Time. Smag det til med ukker. Rør
250 g Sagomel med lidt Vand og h æ ld det i
den kogende Grød, mens I rører godt i den.
Naar I sætter den til Side: drys da et tyndt
Lag Sukker over, saa at den ikke trækker
Skind.
Tirsdag.
Risenvandgrød med Abrikoser. 5 l Vand koges, heri drysses %.. kg Risengryn, og Grøden
koger nu en Time over svag Ild, mens I af og
til rører i den. oftest naar den begynder at
blive .iævn. 450 g Abrikoser, som er skyllet
godt og derefter sat i Blød i lidt Vand straks
efter Udleveringen, røres i Grøden, naar den
har kogt lf~ Time. Naar Grøden er færdig , saltes den.
Æg i Kqrrysovs. Naar Vandet spilkoger
(husk, at der skal være rigeligt Vand, saa det
kommer til at staa over alle Æggene), lægger
I Æggene i Kødklædet og sænker det forsigtigt
. ned i Vandet, saa intet Æg gaar itu. Bind Klæ ctet fast i Grydehanken, saa det ikke kommer
ned i Ilden. Efter at Vandet paany er kommet i !'og. skal Æggene koge 6 % Minut, hvorefter de løftes op i Klædet igen. Pak dem ind
i Aviser, saa de kan holde sig varme, mens 1
bruger Gr ·den til Karrysovsen. Denne bages
'' P af 120 g Margarine og 100 g Flormel og
spædes op med kogende Vand, hvori er opløst
10 Bouillontærninger. 10 g Karry udrøres fulds tæ ndigt i lidt af det kogende Vand og kommes i Sovsen, som smages til med Salt og hi:eldes over de pillede Æg.

Onsdag.
:æ rnemælkssuppe. Rør 200 g Flormel i Gryden til Jævning med Kærnemælk. Brug Piskeriset, saa det ikke klumper. Rør Resten af 5 l
Kærnemælk i og 1h kg godt skyllede Rosiner.
Ermelundslejren bliver en
Oplevelse

Sæt det nu over sagte Ild og rør meget omhyggeligt i det, til det har kogt et Par Min.
Pas paa at røre over hele Bunden. Tag Gryden
af Ilden og kom 350 g Sukker i.
Hakkebøf med Kartofler. 1%. kg hakket
Oksekød lægges som smaa Bøffer paa Spæ kke-

Det smager efter mere Og lad dem blot spise det.
Thi Høegb's danske Lakridskonfekt er ikke alene lækkert,
det er altid friskt og det er
•undt. Naar Børnene vil have
søde Sager, saa kan De ikke
give dem noget bedre end
det gode danske

H0EOHS

LAKRIDSKONFEKT

Pilmen
bliver fremkaldt
rigtigt hos osog vi leverer det
bedste Aftryk

FOTO=MAOASINET Als
Bloch, Houlund & Sperling

Frederiksborggade 7 (ved Nørreport)

EENHJULET PAAHÆNGSVOGN
TIL CYKLER
48,oo KR.

PATENTBESKYTTET

NYTTEHJULET

WYTA
Østerbrogade 2A- Palæ 5633
(Østerport Station)
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brædtet, bankes let paa begge Sidet· med en
Kniv og drysses med lidt Salt og en Smule
Pebet·. Steges paa Panden (over ikke for sti"rk

Ild) i i\1argarine . Panden koges af i lidt Vand,
som h æ ldes over Bøfferne. 250 g Løg p ill es,
skæres i tynde Skiver og brunes i Margarine.
Fordeles over Bøfferne. 100 g Flormel bages
op med Margarine, spædes med Kartoffelvand,
hvori er opløst 5 Bouillontærninger. Smages
til med Salt. - Kog Kartofler med Skræl paa
til i Morgen .

FORLANG

-liDA~IÅ

HOS DERES SKOTØJSHANDLER

Torsdag.
Hvid Sagosuppe med Rosiner. 5 l Vand koges . 350 g Sagogryn kommes i under OmrøSPfJ DfRO"GVAN DR-I;SKO
ring sammen med Jf2 kg god t skyllede Rosiner.
Koges til Gryne n e er h elt klare, h vilke t vil
sige godt 10 Min .; men rør s tadig deri. 5 ÆggeIllommer r øres med Su kker og kommes i, naar
Gryde n er taget af Ilden. Tilsidst røres de 5
stiftpiskede Hvider de1·i. Smages til med mere
Sukker, hvis det er nødvendigt, og med lidt
Frugtsaft, hvis I er saa heldige at have det.
Frokostpølser med Kartoffelsalat. Naa r Vandet koger med en Smule Salt i, lægges 20 Pølser i Kødklædet og sæn kes deri, hvor det koger
ca. 10 Min. De 3 kg kogte, kolde Kartoflet· pilles nu og skæres i Skiver. 200 g Løg p illes ligeledes og skæres i Skiver, som lige faar et Opkog, Vandet hældes fra, og i Gryden med LøgDetcl•"•keS...jder!.orps.
o•••• ;.,,..,,,."•'•'••~
• skiverne kommes 5 g s t. Peber, 10 g Salt, 1 dl
Jrdenop.
Det.,.
"...-o ...
'-'9-w•.._tSlo,icl.t'"" ..dEddike, 50 g st. Melis og 250 g Margarin e. Naar
•"*
~
F.,.....,. el
,
.
.
.
det
er smeltet, kommes Kartoffelskiverne i for
9.,
oolod
MØ NSTER B ESKYTTET
..,.._.,_
•.• •H
at gennemvarm es, mens I rører i det med BagT,..,,fo,r.,.
Slon fl,..,..,.ltoef•..w:h le•••"·
side n af Sleven, saa Kartoffel skiverne ikke
Dania Spejd er- og Vandresko har lolgende
gaar itu.
særlige Fordele :
Fredag.
Skoen har forstærk et Svang. Me llemrodsbenene i Foden forrykkes ikke.
Øl-Koldskaal med Rugtvebakker. 250 g s t.
Taakappen er gjort hoj. Der er god Plads for Tæerne.
Omkring Skoen er anbragt e n ekstra Re m. Skoen holdes fast om Foden.
i\1eli s og 5 Citroner, vaskede og skaarne i SkiOverlæderet er skaaret i eet Stykke. Skoen er vandtæt.
ver, oved1ældes med 6 Flasker Hvidtøl. Det
l. VelhrTropl. Flo• .
eher ll'lln

fyld...d. !Ve• "''""
ohlle tol u Vondre>~o, " """"'
joog vermt h " enb.le le den
..,,., Vo.-dro- og Sp.jdo,.ko.
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BACH & KIRK,

VIMMELSKAFTET 38

TELEFON CENTRAL 14 014 K Ø B E N H A V N
• HIST HVOR GADEN SLAAR EN BUGT•

K.

Hvilken Opvis ning vil din P
trulj e give i Jubilæumslejreo

Pa
en?

staar paa et koldt Sted og trækker i et Par
Timer.
Kaal med Fars. Kast de yderste Blade af
Yaalen bort, hvis de ikke er helt pæne, del
saa Hovedet i 4 Dele, saa I kan komme til at
skære Stokken bort. Skæ r derefter Kaalen i
lh cm brede Strimler, skyl den i flere Hold
koldt Vand; men sørg for at skille Strimlerne
godt ad, for Ørentvis te og Larver holder af · at
gemme sig deri. Løft Kaalen op af sidste Hold
Skylllevand, læ g den over i Gryden og h æ ld
en Smule mere Vand ved samt Salt. N aar det
nu koger, laver I en Fordybning deri, men
ikke helt ned Lil Bunden, og lægger Farsen
som en stor Kugle derned, skubber Kaalen
godt omkring Siderne og ovenpaa Farsen , saa
oenne er godt dæ kket, og lægger Laaget godt
fast paa Gryden , som derefter skal koge mindst
1 %, Time. Af og til ser I til Maden og passer
paa, at den ikke sætter sig fast til Bunden.
Det forhindres ved, at i med 2 Sleve løfter hele
Bunken op helt inde under Midten, saa det
vaade komme1· ind under den. Skulde Kaalen
vise Tegn til at koge tør, hæld da lidt mere
Vanri ved. Naar Retten er færdig, skal der
være 1 1h l Væde ved. Rør nu en Jævning af
1 % dl Flormel i lidt Vand. Tag med 2 Sleve
Kaal og Fars op paa et Fad og rør Jævningen
i Gryden, idet I langsomt hæleler den i, mens
der røres godt rundt. Giv Sovsen lidt Kulør
og smag den til med Salt. Spis godt med Rugbrød til. - Kog 2% kg uskl-ællede Kartofler ti l
Morgen.
Lørdag.
Rabarbersuppe med Tvebakker. 20 Stilke
vaskes og skæres i Stykl<er, 2 cm l ange. Sættes
over Ilden med 5 l Vand og koges møre. Sødes
med 650 g Sukker og jævnes med 180 g Sagomel, udrørt i noget Vand .
R øget Makrel med stuvede Kartofler. De
kolde Kartofle1· pilles og skæres i Smaatærninger. 200 g Margarine bages op med 250 g
Flormel og ca. 2 1h l Mælk. Smages til med
Salt og lidt Sukker, hvorefter Kartoffelstykkerne kommes i for at gennemvarmes. - 1 kg
Abrikoser skylles godt og lægges i Blød i 5 l
koldt Vand til i Morgen.

Søndag.
Medislerpølse med Kartofler. 2 kg Pøls·e
skylles og sættes ove1· Ilden med lidt Vand for
at faa et Opkog paa et Pa1· Min. Suppen hældes fra og gemmes Lil Sovsen. Brun Mm·garine
paa Panden og steg Medisterpølsen deri. I maa
helst undgaa at stikke deri (for at den ikke
skal sætte sig fast paa Panden); men viser den
Tegn Lil at revne, vil det alligevel være nødvendigt at prikke den med en Gaffel. Naar
Du bør være Væbner inden
Korpslejren

Pølsen e1· brun paa begge Sider, lager man den
af Panden, som koges af med lidt Vand, der
hældes op i Suppen.
u bager I op Lil Sovsen,
100 g Ma1·gadne med 100 g Mel, og spæder det
først med Suppen og saa for Resten med Vandet fra de skrællede, kogte Kartofler. Sæt Kulør paa og smag den til med Salt og lidt Sukker.
Abrikosgrød. De opblødte Abrikoser koges
møre i det Vand, de har staaet i, sødes med
ca. lh kg Sukker og jævnes med 14 kg Sagomel, udrørt i lidt Vand. Naar det koger, hældes det op, overdrysses med en Smule Sukker,
a l det ikke skal trække Skind, og sættes nu hen
til Afsvaling.

l. Holstebro Trop og Flok
Denne Trop, som i 1933 blev dannet ved en
Sammensmeltning af St. Jørgens og Mylius
Eriksens T r op, har indsendt en hel Aarsberetn i ng, som det desværre - paa Grund af den
s to1·e Mængde Korpslejrslof i dette Nummer er umuligt at optage i sin Helhed. Det fremgaar imidlertid, at der har været arbejdet baade planmæssigt og dygtigt i det forløbne Aar,
og Medlemsantallet er blevet forøget. Ulvene
ha1· deltaget i Divisionsturneringen og har vundet Korpsets Egernhale. Her er et godt Billede
af T_roppen og Flokken .

Troppen og .Plakken
Læg Mærke Iil den smukke og reglementerede Paak/ædning.

D

rik Sol
rik Mælk
rik Solbjergmælk

l 00 p Ct. Sundhed

A /S Kjøbenhavns Mælkeforsyning
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Der var Møde i den nys tartede Klub »Kul\lux-Klan«. - I<lubben bestod af G Drenge i
Alderen 13- 1G Aar. Føreren - Henry Kock
- holdt en »Hitler«sk Tale - gestikulerende
med Armene for ri gtig at give sine Udtryk
Kraft.
»Nu kan det være nok med Opsynsmand
Clemmensens Tyranni «, næste n raable han.
>-'Vi vil ikke finde os i det me r e. Det er, som
jeg før sagde, vot· Klubs Opgave føt·st og fremmest at retfæt·diggøre os her i Samfundet. Naar
nndre ikke vil, saa maa vi selv tage Affære. «
»Hørt«, raabte de andre Drenge i Kor. ·
»Vi kan jo snart ikke fa a Lov at opholde os
i Folkeparken mere. Hver Gang, en af os møder »Ciemme«, saa e.r han der straks - Udvi s ning omgaaende. Hvad bilder han sig ind.
Har vi, Danmarks Ungdom og Fremtid, ikke
li gesaa megen Ret til :H fæ rdes i Parken, som
enhver anden?«
»Jo«, lød det i Kor.
»Godt. Nu, som forleden Dag, jeg løb paa
»Clemme «, tog han fat i mig, ruskede mig
godt igennem og stak mig en paa Kassen. Det
tager jeg selvfølgelig ingen Skade af - men
jeg tillod mig at spørge, hvad Meningen var.
Og ved I, hvad han svarede ja, det lyder
utroligt. Han sagde paa den mest øretæveindbydende Maade: Du ved vist udmærket godt,
hvad du har gjort - din lille Tyveknægt -·-« .
»Fy«, raabte de andre. »Vi vil have Hævn. «
»Ja, hør nu her. Tyvekn ægt, gentog jeg,
hvad mener De? A ah, sagde han saa, du sku'
ikke spørge saa meget, - du ved jo ligesaa
godt som jeg, hvem der løber med Frugten
fra det store Træ nede ved Slottet. - Har I
hørt noget lignende. Nu har vi i de sidste Par
Aar leget sammen i Parken, og det· har aldrig
været noget galt paa Færde, - og saa pludselig, fordi der kommer en ny Opsynsmand ,
saa er det os, der faar Skylden for et simpelt
Fmgltyveri. «
»Vi vil h-a-v-e H-æ-v-n «, kom det enstemmigt fra de an d re.
»All right«. Henry følte, at han havde tall
sig op. »Hør her, jeg h ar fattet en Plan, som
vi vil gennemføre.« Han fremtog derefter et
langt Ark Papir, hvorpaa Planen var nedskrevet. Den blev læst op for Drengene, som hver
især bifaldt den.

En lille Lejr er dejlig, - en stor Lejr er
ogsaa dejlig ·- paa en anden hlaadc.
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TELTE

K L A N''

DE BEDSTE OG DERFOR DE BILLIGSTE

Knud Overs
Det var Fredag Aften, Klokken nærmede sig
olte. Mørket havde sænket sig over den lille
Pmvinsby X-borg. Ku n ude mod Vest kunde
man se en enkelt Lyss tribe. - Det var Solen,
det· angav den Retning, den foretog paa sin
Hejse omkr-ing Jorden. Men inde i Folkeparken var der bælgmørkt. De mange Træer fortræ ngte alt Lys.
Det var derfor en let Sag fot· de fire formummede Skikkelser, det· banede sig Vej gennem Parken, at holde sig usete; det var tydeligt at mærke, a t de havde ureelle Hensigter -de passede nøje paa ikke at lave for meget
SpektakeL Det varede dog ikke længe, inden
de havde naaet deres Maal - den n ordre Indgang, hvor Opsynsm an d Clemmensen all erede
var ved at lukke. Her standsede de og krøb
om bag nogle Buske, og da Clemmensen
havde stænget Laagen og var paa Vej mod
Hovedindgangen, f6r de fire Skikkelser pludseli gt over ham. Han var nu ikke saa nem at
faa Bugt med, men det lykkedes dog at faa
ham bundet og bastet. D.erefter fik han et Bind
for Øjriene, og en af Skikkelserne tog til Orde:
»Opsynsmand Clemmensen, vær ikke bange.
Der skal ikke blive krummet et Haar paa Deres Hovede - blot De gør, som vi forlanger. «
»Et raat Overfald paa en æ ldre Mand -«,
afb r ød Clemmensen forpustet. »Hva', hva' er
egentlig Meningen?«
»Den er god nok, det skal De nok faa al
vide senere. Følg nu kun med uden at gøre
Modstand, saa skal der ikke ske Dem noget.«
»Jamen-.«
»Forklaring senere. - Og saa drager vi afsted. «
Opsynsmanden valgte ikke at gøre Modstand
og fulgte derfor rolig med. Det irriterede ham
bare, at han ikke vidste, h vilken Vej man førte
ham.
Efter et Kvarters Forløb stan dsede man
udenfor et lille Hus, og den samme, som havde
talt før, tog atter til Orde: ~) Opsynsmand
Clemmensen, nu skal vi op ad en Trappe.
Hvis De tæller Trinene, snubler De ikke. Først
fire Trin, saa fjorten for hver Afsats, og vi
skal helt op. Altsaa, tre E tager. «
Det var ikke til at holde ud med denne højtidelige, formanende Tiltale. Clemmensen vidHver københavnsk Spejder tager minds t
een lremmed Kammerat med hjem.

fra 27 Kroner pr. Stk., syet af
prima amerik. A r m y D u c k

Køb intet Telt uden at have
set mine forskellige TELTE
opstillede i

/

H. Halmøe

Cort Adelersgade 8

~~~E/No:A~YNE~ 6 7 62

l Lejren
bør kun bruges
'

WOLFF & ARVE~s
Leverpostej = Kødretter = Fiskeboller
og Bayerske Pølser.

Faas hos alle Købmænd

~;~~ttll~ll~

1\TIIetl

Soveposer
med Lynlaas
kun

12.85

stoppet med
Krøluld,
170 cm lang

CROME &
GOLDSCHMIDT

Sports-Afd .
Stuen
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SANKT MATTHÆUS APOTEK
(L. WERNER)
ISTEDGADE 2 4 - Tel efon Central 2810

Sy selvDeres Slips!
Største Udvalg i Slipsstoffer.

Mønster medfølger
HA NS BACH, Gl.Kongevej 86
Telefon C. 2919
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ste ikke, om han skulde tage det alvorligt eller
humoristisk. · Han gjorde i alt Fald, hvad der
h lev forlangt, og de naaede, omend med Besvær, helt op til Tagetagen. Derefter blev han
ført hen ad en lang Gang. Saa gjordes der
Holdt - tre Slag paa en Dør, og man blev
lukket in d i et Rum. Det· gik tre- fire Minutte t·, inden Bindet blev taget af Øjnene.
Clemmensen traadte uvilkaadigt et Skridt
tilbage. Det Syn havde han ikke ventet. Han
befandt sig paa et ikke helt almindeligt Loftskammer. Væggene var betn1kket med sort Klæde, hvorpaa der med hvid Farve var malet
en hel Del Kranier. Det saa dystert ud. Seks
Skikkelser, alle iført en Slags Munkekutter, var
samlet i Kammeret. Det var ganske umuligt at
kende Forsamlingen - kun Øjnene kunde man
skimte bag to Huller i Hovedklædet Et Bord
var opstillet i Midten - ogsaa det var beklædt
med sort Klæde. Ved Bordet sad - ja, det
maatte vel aabenbart være Føreren. To af dem
holdt Vagt ved hans Side. De andre stod opstillet rundt omkring.
,Føreren tog Ordet: »Min gode Opsynsmand
Clemmensen. De er vel sagtens forundret over
den Maade, hvorpaa vi har ført Dem hertil og vi skal derfor i Korthed forklare, at vi har
faaet Nys om, at De ved flere Lejligheder har
mishandlet nogle af Byens Børn. :<
Clemmensen stirrede paa Vedkommende, der
talte. Han var endnu ikke kommet sig af Overraskelsen over at befinde sig i el saadan Værelse - henne paa Bordet stod tre Vokslys og
l:rændte - her hvilede en Stemning, som var
det i Retten, det' foregik.
»Disse Børn«, fortsatte Føreren, »har i en
lang Aarrække haft Byens Folkepark til Tumleplads, men føler sig ikke længere sikre derinde - og det er jo derfor kun naturligt, at
de har henvendt sig til os, hvis Opgave er,
som vort Forbillede »Ku-Klux-Klan « i Amerika, at vaage over Byens Befolknipg og skride
ind, hvis nogen lider Uret. «
»Hør nu her - ska' vi ikke lade være med
:>.t spille Komedie.« Det var Clemmensen, der
afbrød. Han syn tes pludselig at genkende nogle af de Drenge, han i de sidste Dage havde
haft fa t i.
Føreren slog i Bordet. »Ingen Afbrydelser«,
sagde han. »Vi maa først og fremmest have
Ro til dette - dette, ja, vi kan godt kalde det
Forhør. «
Clemmensen skulde lige til at afbryde igen,
men betænkte sig - , h'an vilde se, hvor langt
de vilde gaa.
»Altsaa, - De har mishandlet nogle Drenge ,
vi ellers sætter stor Pris paa og det maa
Hvormange 1. Kl. Spejdere
bliver vi i _J u bll æumslejren?

e
?

be vide, Hr. Clemmensen, det finder vi os ii{ke
i. Vi kan derfor straks fastslaa, at vi maa have
sat en Stopper for det Tyranni, er De m_ed ?«
Clemmensen svarede ikke.
»Godt, den, der tier, samtykker. Vi forlanger derfor tilsendt en skriftlig Undskyldning
··- senest om tre Dage - og samtidig en Erklæring om, at De ikke vil gøre Byens Børn
Fortræd mere. 'Er De med? Erklæringen
forlanger vi sendt til K.K.K. poste restante. Vi
holder Møde heroppe paa Mandag Aften ved
samme Tid, og vi skal da, saafremt den i Dag
forlangte Undskyldning ikke er kommet os i
Hænde, drøfte Sagens videre Udvikling.
»Ha, ha, ha, - næ, hold nu op . Ja, I ska'
skam nok høt·e nærmere fra mig, men det bliver paa en helt anden Maade, - jeg skal sørge
for, at denne Historie bliver jer en dyr Spøg, ja, og maa jeg saa faa Lov at komme ud. «
To af »Ku-Kl ux-Klan «-Medlemmerne sprang
hen og vilde sætte et Bind for Øjnene af Clemmensen, men han fejede dem hurtigt til Side.
Føreren tog til Orde: »Opsynsmand Clemmensen, naar De tager det paa den Maade, saa
udvikler Sagen sig til en ubehageligere Side.
Vi skal nok sørge for, at De kommer herfra
igen, men paa samme Maade, som da De kom.
Altsaa, A og D, vil I sørge for, at Opsynsmand
Clemmensen bliver ført ned igen. «
Der var ikke noget at stille op, - Døren til
Kammeret var l ukket forsvarligt. Clemmensen
maatte derfor, hvis han vilde ud, igen tage et
Bind for Øjnene, han naaede dog at slynge en
sidste TruseJ ud, inden han blev ført bort.

skyldt jer for at have stjaalet Frugt fra det før
omtalte Træ ved Slottet. Jeg har passet nøje
paa i Parken og gjort den Opdagelse, at det er
tre Smaafyre fra den lille Landsby, som ligger
her i Nærheden. Hver Aften vect 6- 7 Tiden
har disse Fyre sneget sig ned til Træet og i
store Mængder bjerget Frugt hjem.
Det er derfor min Pligt at give jer en Undskyldning, hvilket jeg i Fredags ikke i min vildeste Fantasi havde tænkt mig. Jeg erkender
min Fej ltagelse og sender jer samtidig en Tak,
fordi det jo faktisk er jer, der er Skyld i min
Opdagelse.
Vedkommende, der overbringer jet· dette
Brev, er en af Synderne. Straf ham, hvis I vil,
for l har Ret dertil. Men gør det ikke for
haardt; han har sikkert allerede faaet Straf
nok.
Venlig Hilsen

M;ndag Aften Klokken otte oprandt. »KuKlux-Klan « holdt atlet· Møde. De var alle skuffede over Opsynsmand Clemmensen, som ikke
havde ladet høre fra sig. Men da Klokken var
et Kvarter oyer otte, blev der banket paa Døren . Henry, som endnu ikke havde faaet sin
Kutte paa, skyndte sig at iføre sig den.
»Kom . ind«, raabte han saa. Døren blev aabnet, - alle Drengene stirrede mod Døren, hvor
der viste sig en mindreaarig Purk - snavset
var han og laset i Tøjet, han havde et Brev i
Haanden . Men han turde ikke gaa ind, en af
Klubbens Medlemmer maatte springe hen og
hjælpe ham ind.
Henry fik Brevet og brød det straks, - hvorefter han læste højt for Forsamli ngen: »Ærede
Medlemmer af »Ku-Klux-Klan «. Egentlig havde
I alle for tjent en Dragt Prygl, m~n jeg har paa
Grund af den Opdagelse, jeg har gjort, ambestemt mig og har derfor iført mig »Humørtøjet«. Det viser sig nemlig, at jeg har taget
Fejl - for en Gangs Skyld - idet jeg har be-

Flødekarameller

Kend er d u e n Sp ej d er, som
bar deltaget l e n J a mboree ?

Opsynsmand Clemmensen.

P. S. Maaske er I forundret over, at Brevet
bliver jer tilsendt paa denne Maade og ikke,
som I havde tænkt jer, gennem Postvæsenet.
Men ser l, Opsynsmand Clemmensen er ikke
saa tosset, som 1 havde anset ham for. Tænk
derfor lidt kraftigt paa Opsynsmanden fra
Folkeparken, dersom l engang søger et Æresmedlem i »Ku-Klux-Klan «« .

Husk at forlange

GALLE & JESSEN's

9

VARIATIONER
Ren Fløde, Chokolade, Mocca, Rom,
H indbær, Mandel, Malt, Lakrids og
" Helse". Vil l have noget lækkert og
forfriskende, saa prøv vore Karameller l Hver enkelt er en Perle a;
Velsmag - og de "holder længe"!

Ajs GALLE & JESSEN
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fk«J med
ptta YUP
pqldljr

•~~e~~::
Brug

Redaktøren siger

(forts.fraSide17)
lighed til at undre sig over hans forbløffende
Evner til at lokke Hemmeligheder og Oplysninger ud af disse sky, primitive Mennesker. Her
faar han f. Eks. Ojnvainath til at fortælle om
Sommerens Nomadeliv og Rensdyrjagter, den
unge Anase generer sig ikke for at fortæ lle om
deres Aandetro, og selv den gamle Beate, der
lever paa Gravens Rand, betror ham en Række
Oplevelser og Historier.

*

*

*

Gustav Biering har paa Gyldendals Forlag
udsendt en Samling Sange og Viser specielt
egnet for Spejdere og Vandrere . De er friske
og fornøjelige og let syngelige. Den lille Bog
k an anbefales alle Tropp.e, som interesserer sig
for andre Sange end de gamle Travere.

Gamle Blade.

Blaa og rød Pakning

TRYKSAGER
af enhver·Art leveres

HANSEN & ANDREASEN
BOGTRYKKERI
Godthaabsv. 22, C. 15296

INGEN SPEJDERSAMMENKOMST UDEN
A/S DE FORENEDE MINERALVANDSFABRIKERS

MINERALVANDE
GØR DERES BESTILLING N U PR.
TLF. CENTRAL 6071 & NORA 601
Vognene kører overalt- Varerne er frit leverede
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Jørgen Kinck Petersen, Holbergsgade 10,
Kbhvn., tilbyder flg. Numre af Magasinet: 13.
Aargang Nr. 1, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 og 14. Aargang
Nr. 1, 3, 4, 6, 7, 9 og 10. Pris 35 Øre pr. Stk.
Hen vendeJse direkte.
Hr. V. Gunde!, Struer, tilbyder: 1921 N1·. 11
og 12, 1924 Nr. 8, 10, 12, 1 og 3, 1925 Nr. 5, 7,
8,10, 1, 2 og 3, 1926 Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 1, 2 og 3, 1927 Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
1, 2 og 3, 1928 Nr. 4, 10, 11, 12 og 1, 1929 Nr. 5,
6, 7, 9, 12, 1, 2 og 3, 1930 Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
og 3, 1931 Nr. 6 og 1932 Nr. 7. Henvendelse
direkte.

En good-turn.
Vedels Egne har paataget sig en usædvanlig og
smuk good-turn. De indsamler Sølvpapir i store
Mængder, afleverer det til en Grosserer i København, der gratis besørger Forsendelsen m .
v., og støtter paa den Maade trængende Patienter paa et stort engelsk Hospital. En af de første, der vil blive hjulpet, er en engelsk Spejder, som har faaet det ene Ben sat af, og som
ikke har Raad til at faa et kunstigt Ben.

Sidetallene.
Der er nu 8 Spejdere, som har bedt om at
faa Magasinet lavet om, saaledes at Sidetallene
fortsættes fra det ene Nummer til det andet.
En Spejder har protesteret derimod. - Hvis
der ikke er flere, som udtaler sig, synes jeg
ikke, der er Grund til at foretage nogen Forandring. 8 Spejderes Ønske er for lidt til at
motivere en Ændring.
Med Spejderhilsen!

fj

q

SUCCES

l

HVER GANG!

l

en SELOCHROME
Rullefilm dit Kamera, og Re~~~
sultaterne vil vise, at SEL0CHROME er hurtig, farvefølsom og kan taale en kraf-tig Overbelysning.
De Egenskaber en Rullefilm
skal have for at give
SUCCES, HVER GANG!

ALT I FOTO OG KINO
Als BACH

KØBENHAVN K.

& KIRK

VIMMELSKAFTET 38

TELF. C. 14.014

»HIST HVOR GADEN SLAAR E N BUGT«

Praktiske Vink
Husk paa, at Du selv skal bære Rygsækken,
Er den for tung og daarligt pakket, har Du ingen Glæde af Turen.
Pak Provianten saaledes, at den ikke gnaver
i Ryggen og derved volder dig Smerte og Ærgrelser under Marchen.
Køb kun Proviant af bedste Kvalitet, der optager saa lid t P l ads som m u ligt, og som er nem
i Br ug.
Bl andt mange Ting, der er i Besiddelse af
disse Egenskaber, er ogsaa Maggi's BouillonTer ni n g.er, som en hver Spejder bør kende.
Disse smaa, gul røde Firkan ter, overhæl dt med
godt 14 Liter kogende Vand, giver en fortræfH.
felig Bouill on .

Det Danske Spejderkorps
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Mandag 12-17 og 19-21.
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Frederiksholms Kanal 18, K.
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Nordisk Spejderspor t:
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KOGEGREJERNES
KOGESÆTTET

Tl D!

'Gre i eet
Sættet bestaar af 3 Gryder med
tilhørende 3 Pander, og er alt
hvad man behøver for at koge
Mad til 6 Personer. Panderne
og Gryderne er specielt lavet
at sætte inden i hinanden.
Fig. l - Er let at bære og
tager meget lidt Plads op.
Pris 12.8S

§illwell
Enkeltmandskogesættet. - Bestaaende af en Gryde med Laag,
Pande med Patenthank og Tallerken. Fylder nedpakket 19 X 8
cm. Fig. 2
Pris 5.SO, fortinnet.
Pris 9.SO, Aluminium.

Fig. l

Fig. 2

fPatruljekogesættet
Bestaar af 3 Aluminiums Kogekar inden i hinanden, der hver
er forsynet med Patentlaag, som lukkes med patenteret
Bøjlehank. Panden er af Emaille og er forsynet med sammenfoldeligt Skaft. Er tilstrækkelig til Kogning for 8 Mand.
Pris 27 .50.
Khaki Hylster l.SO

Det Danske Spejderkorps Depot
SKINDERGADE 27
KØBENHAVN K

Blærens 9rogekar

Telf. 10909
11203

HUSK SPEJDERHATTEN
Korpsets
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aut.

Model

Pris

Kr.

6.00

Ønsker De et stærkt og holdbart
Kogekar, kan vi særligt anbefale dette
der er forsynet med Bøjlehank og er
fortinnet. Vi fører 2 Størrelser.
Pris S.SO, 26 cm Laag 1-8S
Pris · 7 .SO, 30 cm Laag 2.1 S

Aluminiumskogekar m. 2 Ører
cm: 22
24
Kr. 3,35 - 3,75

26
4,25

28
5,00

