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Statsanstalten for Livsforsikring

Dronninggaard Mejeri
Børnemælk - Jerseymælk
l. Klasses Mejeriprodukter
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Blaagaardsgade 29
Telefon Central 3054
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Fore ningsarbe jd e - Kort
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Skematiske

Kuverter

Arbejder

Bagermester Hans Nielsen
anbefaler sig med l. Kl.s Varer indenfor
Konditori og Bager i.

Tlf. Ry vang 7 50

Lyngbyvej 41

TLF. 31
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FOTOGRAFIRAMMER
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22 SKINDERGADE 22

Sy selvDeres Slips!
Største Udvalg i Slipsstoffer.

Mønster medfølger
HAN S BACH, Gl. Kongevej 86
Telefon C. 2919

De forenede Præliminærkursus
Tidl. Døckers Kursus og Lang og HjorthsKursus
Daghold og Aftenhold til
Præliminæreksamen

Linnesgade 22 - Telef. Byen 82 (Kl. 2' / 4 - 3)
A. Nielsen-Lyngbye, Adjunkt.

Spejderure
Armbds. m. Rem

Ur og Glas kan ikke
gaa itu.
F•·a 15 Kr. til Spejderne
Leverandør til Raadhuset,
Kommunen m . fl.

Bagermester C. Jacobsen
Dronningensgade 44-46
Telf. Central 5820

Filial : Leifsgade 5 • Telf. C entr. 12135
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RYKSAGER
FR. P.SLM GRElSEN
PILESTRÆDE 52 KØBENHAVN K.
TELEFONER: CENTRAL 4 6 l 9 OG l 3 3 l B

FOTOGRAF

EMIL CLAUSEN
Frederiksberggade 34

6 Petit Cat i elegant Mappe 3 Kr.

Bedste Knas

fra Fyens Sukkervarefabrik
Gudenaavej 4 Tlf. C. 9742
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Mel.: Den er fin med Kompasset.

Naar VINTEREN knuger med Mørke og Kulde
og I sidder hjemme og spiller Kontrakt,
saa traver vi Ture og leger de Lege,
som hærder vor Krop i den fygende Pragt.
Na ar FO RAARET spirer og brister af M ulde
og I tar til Skodsborg og plukker en Gren,
saa finder I os paa de ensomme Veje,
hvor Solen kan brune paa Arme og Ben.
Naar SOMMEREN gløder i Landevejsstøvet
og I er begejstrede for Bellevue,
saa bader vi os i det salteste salte
i milevid Afstand fra nærmeste By.
Naar Stormene fejed i EFTERAAR'sløvet
og I gik paa Strøget, til The og i »Graf«,
saa la a vi end n u i vor Lejr og talte
om alle de skønneste Steder, vi traf.
- gg
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Jubilæumslejren.

Lejrbaalene

Om smaa fire Uger staar den store Teltlejr
rejst paa Ermelundssletten. I sidste Nummer af
Spejdernes Magasin saa I, hvorledes Lejren vil
komme til at se ud, en af Danmarks største
Teltlejre; der er anmeldt over 3000 Spejdere.

i Ulvedalene vil blive de største Lejrbaal siden
den store Jamboree paa Eremitagesletten i 1924.
I dette Nummer af Spejdernes Magasin vil I finde en Artikel om Baalene. Alle Spejdere deltager i Lejrbaalene, og alle maa kunne være med
til at yde et eller andet i Aftenernes Løb. Det
er naturligvis nødvendigt, at I har Sangbogen
med og kan de Sange, der staar i Artiklen om
Lejrbaalene.

Tropslejrene.
Hver Trop faar sin egen Lejrplads, og Troppene indenfor hver Division ligger samlet. Der
vil blive rigeligt med Træ, Siv og andet til Brug
for Lejrarbejder, Lejrindhegning, fantasifulde
Lejrporte og lignende. Det vil blive morsomt at
se, hvad de forskellige Troppe kan præstere af
haandværksmæssig Dygtighed baade med de almindelige og nødvendige Lejrarbejder og med
de ekstra og ejendommelige Arbejder. Hver
Trop maa naturligvis have sit Navn over Porten.

Lejren vækkes
hver Morgen ved Lursignaler, og i alle Lejre
bør Dagen begyndes med Morgengymnastik, og
derefter med Vask og Renlighedsparade, Skopudsning og alt, hvad der er nødvendigt, for at
en Trop kan stille morgenduelig og reglementeret klædt til Paraden paa Torvet, hvor Lejrens
store Flag skal hejses.

Opvisningerne.
Mange Troppe har meldt sig til Opvisningerne
og vil sikkert sætte alt ind paa, at deres Opvisning bliver Troppen værdig og et godt Led i
de store, samlede Opvisninger for Publikum. Jeg
er godt klar over, at der kan være Forhold, der
bevirker, at en Trop ikke kan lave en Opvisning,
men de Troppe, der er i Stand dertil og har anmeldt Opvisningen til Lejren, har vist den rette
Korpsaand. Hvis de Opvisninger, vi indtil nu
har Anmeldelse om, bliver dygtigt udført, bliver
det nogle storartede Opvisninger.
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Lejrmærket.
Hver Lejrdeltager faar udleveret et Jubilæums-Lejrmærke, som skal syes paa Blusen,
lige over højre Lomme. Kun Spejdere med dette Lejrmærke, maa færdes i Lejren naar som
helst og være med til Øvelser, Udflugter og
Ture.
Paa visse Tider af Dagen er Lejren aaben for
besøgende, og paa disse Tider har alle Ulve, Spejdere og Rovere i Uniform gratis Adgang, men
ogsaa kun paa disse Tider, ganske som ved
Jamboreer. Lejrmærket er kønt og vil være en
smuk Erindring for alle Lejrens Deltagere om
Korpsets store Lejr.

Hver Spejder, hver Patrulje hver Trop
maa gøre sit til, at denne Lejr paa enhver
Maade bliver saadan, at alle kan se, hvad Spejderne har naaet i Dygtighed, Kvikhed og spejdermæssig Optræden. En Spejderlejr er et Samfund, hvor Kammeratskabets uskrevne Love
hersker, og hvor Domstole ikke findes, fordi de
er ganske unødvendige.
Vel mødt i Lejren!

REGNORMEN 00
ROVBILLEN
En naturhistorisk Skitse af
Forfatteren P. Bangsgaard.
en havde i flere Dage haft sit .T ilholdssted
med Venner og Frænder under et gammelt Bræt, der laa ved Siden af Havegangen
mellem Lætræerne. Naar Mørket sænkede sig
over Jorden, krøb de op gennem den fugtige,
sorte Muldjord og samlede sig i Flok eller legede enkeltvis paa den langsomme Maade, de
engang har for Skik at bruge. Ved Solopgang
gik de atter i Jorden ind under Brættet, der
havde ligget saa længe, at det ·næsten var skjult,
og som i den varme Sommertid holdt paa Fugtigheden.
Den store, velvoksne, røde Regnorm krøb
ikke i Jorden denne Nat med sine Slægtninge,
men gik paa Eventyr i Havegangen med en
Veninde. Da Solen viste sig over Horisonten, begyndte den først at søge efter et blødt Sted i
den haarde Havegang, hvor den kunde gaa ned.
Den krøb her og der, overalt var Jorden stenhaard. Endelig fandt den ved Vejen et blødt
Sted, som kunde gennembrydes. Den trak Hovedet langt ud i en Spids og borede det mod Jorden for at begynde Arbejdet, idet den førte den
yderste, spidse Ende søgende omkring.
I samme Øjeblik var der noget haardt og
tungt, der ramte den lige over Hovedet og trykkede den ned med stor Kraft. Den gjorde en
Drejning med den frie Del af Legemet og fik
Hovedet løs for paany at søge i Jorden, hvilket
viste sig at være ugørligt. Den forsøgte Gang
paa Gang, men Smerten var saa stor, at den
blev nødt til at opgive.
Grossererens Datter var hjemme paa Ferie.
Hun var den første Morgen tidligt oppe og gik
en Tur ad Havegangen og glædede sig over Havens Blomster, der var fyldt med Dugdraaber.
Uden at ænse det traadte hun paa Hovedet af
den store Regnorm, da hun gik forbi. Den vred
og vendte sig, uden at hun agtede det, og ved
Middagstid krøb den endnu om i Havegangen,
ikke for at gaa i Jorden, men for at finde et
køligt Sted, hvor den kunde skjule sig for Solen. Støvet laa paa dens Krop, og Varmen gjorde den saa mat, at den ingen Vegne kunde komme, og Skygge fandt den ikke.
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Ud fra den klippede Græsplæne løb en stor,
sort Rovbille med en hvid Plet i Nakken. Den
ilede over Gangen med hurtige, aaleagtige Bevægelser lige mod den saarede og syge Regnorm. Den stødte Hovedet mod Ormen og løb
sidelæns for nærmere at undersøge det store
Dyr. Ellevild over det solide Maaltid, der var
Udsigt til, fo'r den nogle Skridt til Siden og borede Hovedet under Ormen med alle Ben i livlig
krybende Bevægelse. Den løftede Hovedet og
huggede Kindbakkerne i Ormens Bug. Som et
diende Lam stødte den sig Gang paa Gang fremad. Kroppen gik i vellystigt bølgende Bevægelse, som om det gjaldt Livet.
Ormen krummede sig forskrækket sammen
ved Stødet; for atter at rette sig løftede den det
halve af Kroppen og ven dte sig. Rovbillen gav
ikke tabt; som en Burre blev den hængen de i
Kindbakkerne og fulgte med rundt. Atter drejede Ormen sig og blev liggende en Tid paa Ryggen. Rovbillen fulgte med og blev staaende paa
Hovedet, medens Benene a r bejdede
Luften
med den samme febe r agtige Hastighed som før.
Ormen slog nogle Slag med Kroppen og kom atter paa ret Køl, men Rovdyret kunde den ikke
vride af sig; det stødte og borede sig dybere ind
i dens Bug. Ormen vred og drejede sig i fortvivlet Smerte. Ved et hurtigt Stød fremad gik
Rovbillens Hoved gennem det røde Skind og forsvandt snart i Saaret lige til de forreste Gribefødder, der omfattede selve Saarranden . Nu sad
den sikkert og kunde følge med i a lle Ormens
Bevægelser. Ormen vred sig undertiden en hel
Omgang rundt, medens Billen gnavede sig dybere ind. Det halve af dens sorte i Svingninger
arbejdende Krop forsvandt i Ormens Bug, og
til sidst var kun de yderste Led synlige.
Da den efter en Tids Forløb aalede sig baglæns ud, var den tyk og oppustet; de livlige,
vridende Bevægelser var borte. Lan gsomt og forædt slæbte den Kroppen efter sig over i Græsplænen for at fordøje.
Men Ormen faldt sammen og blev slap i Leddene; den havde ikke Kræfter til at krybe videre.
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Københavns Divisionens Turnering.
Det er ikke, som man skulde formode, en ny
Fortælling af mig, men en nøgtern Rapportage
af København Divisionens sidste Turnering. Strandet! En knippelgod Ide for en Turnering i
Stedet for den sædvanlige, hvor Tropperres gamle Spejdere haler de tidligere Aars Grundlag
frem og træner deres Drenge op. Nej - denne
Gang var det noget helt nyt og mægtig godt
tilrettelagt. Ikke en eneste Del klikkede - derfor gik Turneringen »som en Leg« - det bedste
Bevis herpaa har man, naar man hører, at en
af Drengene fra de sidste Patruljer i Konkurrencen udtalte, at det havde været en straalende sjov Dag, hvad havde det saa at sige, at
de overhovedet ikke havde faaet Ild !
Men -

vi begynder fra en Ende!

\
.\

\'

G

Spejderne paa "Torsdagsøen"
Mod Øen de starfed Torsdag Middag,
hvor de Ugesom Robinson vented" paa Fredag.
(.Dagens Nyheder•)
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Lørdag Aften afsejlede Divisionen pr. ri_gtigt
Skib op gennem Øresund. Ingen anede hvorhen, og de fleste gættede paa Klampenborg. Da
man var kommet udfor Saltholm, sprang Skibet læk, og dels pr. Baade, dels vadende, kom
Spejderne i Land paa den øde Ø. Alle civiliserede Grejer, saasom Spiseredskaber, var ved et
omhyggeligt Eftersyn paa Stillepladsen »gaaet
tabt«, og da de 300 Mand var kommet i Land,
stod de med kun en Kniv, en Notesbog, en Blyant, en Tandbørste og 5 Meter Sejlgarn foruden
Tøj og Teltgrejer. Ikke en Tændstik fandtes
der for Eksempel paa hele Øen den Nat!
Ved Landgangen fik Patruljeførerne udleveret et Sæt »Ildværktøj« og en tør og knap Skrivelse, der fortalte dem, at de var strandet paa
Torsdagsøen (ha! ha! Robinson Crusoe!) , og at
de maatte klare sig efter Behag, til Undsætning
naaede frem. Ved Skæbnens Gunst laa der et
Par strandede Kasser med Radiodele, og i Løbet af Natten skulde man ikke alene indrette
sig en L e jr, men tillige af Øens naturlige Fødeprodukter holde Livet oppe.
Jublende drog Patruljerne af Sted, og snart
var de forsvundet i Mørket. I Instruktionen stod
der, at man skulde sende et Rødlys op, naar det
var lykkedes at skaffe Ild med Ildborene, og det
var med en vis Spænding, at Dommerne vent ede at se den første Raket fare til Vejrs.
Ud paa Natten fandt en Eftersøgningspatrulje
frem til en Handreven Portion Levnedsmidler, og
ved at afbrænde Rødlys hvert Kvarter, fik man
tilkaldt de Patruljer, der havde set Lysene. Lige
efter Solopgang gik man i Lag med at stable
Morgenmaden paa Benene. Det foregik ved
Hjælp af kombinerede Soppe- og Sjasketure,
hvorunder man indsamlede Maageæg. Ved Hjem-

komsten til Pladsen, søgte Kokkene at skelne
de daarlige fra de gode (Vandprøven), og de,
der havde været saa heldige at lave Ild, fik
snart efter blødkogte Maageæg til Morgenmad.
(Rent personlig kan jeg nu slet ikke lide Maageæg). Da Solen var kommet op, vaagnede
Øen til Live! I Tusindvis strøg de forbavsede
Fugle op under Himlen, undrende sig over den
Samling meget aparte Mennesker, der havde
siaaet sig ned i deres Domæne. En og anden
blev nok lidt forbavset, naar Fuglene i deres
Angst for at beskytte deres Reder, strøg tæt
ned over Hovederne - men Donnerwetter det var jo Stof til den medbragte Notesbog. Opgaven lød jo ogsaa paa Iagttagelse af Øens Natur. Og saa tog Patruljens Skrivere fat ... . . .
(Jeg gad vide, om der er nogen, der har faaet
de ejendommelige Væsner med, der spankuierede rundt som Dommere - er de der til daglig?).
Formiddagen gik med at indrette sig, og der
var meget, der skulde laves. Spisegrejer, Solur, Radioen ikke at forglemme - Beretningen
om Øens Mærkværdigheder, Baaltænding, hvis
det ikke var lykkedes Dagen før o. s. v. Jo
- det var en travl Dag ogsaa for Dommerne et Par Patruljer havde lagt sig ud paa nogle
smaa Bi-Øer til Øen, og hvis Dommeren vilde
se deres Lejr, maatte han elskværdigat soppe
derud! Rent bortset fra, at man ikke kan lade
en højtæret Dommer soppe - saa er Ideen slet
ikke saa tosset endda!
Dagen gik lynende hurtigt, og efterhaanden
som man fik de drilske Metaltraade koblet sammen til en Radio, gik Tiden af Sted til Civilisationens Klokkeslet. Man hørte Sverige, Gudstjeneste fra Danmark, og saa · brød pludselig
Radioavisen ind - ganske tydeligt lød det:

ren a[gaar om en halv Time til Øen og kastØ! .
Proviant ned. Undsætning er a[gaaet og kan
være fremme ved Barakbroen Klokken 16.

Og saa blev der Jubel! De mest madkære
Gutter regnede hurtigt ud, at saa var de hjemme Klokken 16 til Aftensmaden, og de, der havde været heldige, delte Mad etc. med mindre
heldige.
Vil man have et klart Billede af det, Divisionen havde lagt Vægt paa, kan man tage Bedømmelseslisten.
Først og fremmest Spejdernes Evne til at
»begaa« sig i den foreliggende Situation.
Lejrindretningen (Solur, Radiomeldingen, Spiseredskaberne, Wood-craft Opgaverne, Beskrivelse af Øens Dyreliv, Fund etc., Baaltænding
og Baalets Vedligeholdelse, Indsamling af Fødemidler, Lejrhygiejne og Humør!
Det giver et ganske godt Billede af, hvor der
blev slidt paa Torsdagsøen Saltholm den Weekend, og Forsøget opmuntrer stærkt til Efterfølgelse - en ny - ganske fortrinlig - Afløser
for de sædvanlige (gammelkendte) Turneringer.
Vindere blev 2' Vbros Ulvepatrulje, Nr. 2 blev
6' Vbros Hjortepatrulje, 3 blev Ørnene fra samme Trop og 4 og 5 henholdsvis Set. Georgs 3'
Patrulje (hvorfor ikke Navn?) og Falkene fra
2' V. Klokken 16 Søndag bentede Skibet, der
imidlertid var blevet tætnet, Spejderne, der dødtrætte, men i ovenud straalende Humør masede
om Bord.
Klokken 16 sad de hjemme ved Bordet og fortalte om Eventyret, der blev levende i et Døgn.

Hallo! Hallo! Torsdagsøen! Undsætningsflyve-

Kanin stegt paa Spid smager ganske
fortræffeligt.

Aage Matthiessen.

Madproblemet er stort paa en øde Ø.

lia/lo f /fallo 1
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Er den skarp?

Kan Du bruge den?

gan-Slirkniv«, der er meget brugbar. - Og saa
ER KAN DISKUTERES
er der Svane-Kniven og et Utal af gode Lommemeget om, hvad der er
knive i forskellige Størrelser og Kvaliteter.
det vigtigste i en Spejders
Skal du skaffe dig en Dolk, saa sørg for at faa
Udrustning, men jeg vil paaen af ordentligt Staal, saa den kan holde sig
staa, at en af d e Ting, der
skarp og ikke ruster. Skaftet skal være godt at
tydeligst
viser,
om
en
holde paa, ogsaa naar det er fugtigt, og Dolken
Dreng virkelig er Spejder maa ikke være større, end du let kan haandtere
d. v. s. en, der har forstaaet ,
den. Til almindeligt Snittearbejde i en Lejr er en
at Spejderliv for en stor Del er Friluftsliv - er
stor, skarp Lommekniv derfor ofte at foretrække.
hans Kniv eller Dolk. Prøv engang ved et Tropsmøde eller i en Lejr at se paa de Dolke, som
Kniv ens Pasning .
dine Kammerater - og du selv ogsaa - møder
Det bør være dig lidt af en Æressag at sørge
op med! Saa vil du sikkert faa en flov Forfor , at din Kniv altid er i Orden. Husk, den er
nemmelse.
Dolkene ser fine ud, og de er
et Stykke Værki det hele taget
tøj, som du selvsom oftest store
følgelig ikke laaog flotte og Ske ner ud til alle og
derne
maaske
enhver og aldrig
fikst lavede, men
vil have til at
se saa Bladet og
ligge og flyde
lad din Finger
paa Jorden. Kniglide hen over
ven skal være
det! Det er jo
skarp. Naar du
dcg Bladet, der
at der er rigeligt
er det vigtigste
ved Dolken. Til
sliber din Kniv,
skal du sørge for,
·Tider vil du næsten være nødt
stenen , der skal
til at spørge,
Vand paa Slib edrejes, saa den
hvilken Side, <'." r
1. Papirkniv 2. Stegespia J . Teltpløk 4· Spisegrejer .5. lidrager
er Eg, og om det
roterer mod dig
er muligt at snitte med den Dolk. De danske
og altsaa ogsaa mod Knivens Eg. Du skal ikke
Spejdere siges paa mange Maader at være dygblot slibe selve Eggen, men lægge Kniven ned
tige, men maaske vilde det lyde lidt anderledes,
paa Slibestenen, saa hele Bladet slibes. Og sørg
hvis vore Knive og vor Dygtighed til at benytte
saa for at slibe den paa begge Sider.
dem blev taget med under Bedømmelse. Derfor
Ved Hjælp af Slibestenen faar du taget det
vil jeg give dig et Par Raad m . H . t. din Kniv.
værste Nap, og nu er det dig muligt ved Hjælp
Hvilken Kniv er bedst ?
af en lille Carborundumsten (den kan faas i
Dette Spørgsmaal er ikke saadan at besvare,
Lommeformat) at holde Kniven fin til daglig.
da det blandt andet afhænger af, hvad Kniven
Naar du nemlig har brugt din Dolk en hel Del,
eller Dolken skal bruges til, og hvor stærk den
giver du den en lille Omgang med Stenen. DolSpejder er, som skal bruge den.
ken holder du med venstre Haand, og med højre
Mange bruger »Skovmandskniven«. Den er bilHaand fører du Carborundumstenen saaledes, at
lig, har ofte et flot Skæfte af Hjortetak, som ligden glider rundt paa Bladet i smaa Cirkler. Paa
ger godt i Haanden, og kan være god. Men jeg
den Maade holder du Eggen skarp. Skulde det
har set mange Dolke, hvor Bladet var altfor tykt
ske, at der var kommet et Hak i den, eller Spidpaa Ryggen, og Staalet havde vanskeligt ved at
sen var brækket af, kan en . saadan lille Sten
holde sig skarpt. Andre gængse Dolke er »den
(den koster knapt l Kr.) faa alt i Orden igen.
finske Dolk« - der som oftest holder sig skarp,
Carborundumstenen, bør nu og da mættes med
og hvor Bladet er smalt, saa Dolken er let aJ; be_Olie, sa~~: tager den nemlig finest paa Dolken.
væge - »Gilwell-Dolken« og den norske »BerBliver Stenen snavset, renses den med Petroleum.

D
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Naar Dolken er behandlet med Carborundumstenen, bør du give den
den sidste Afpudsning paa en vaad
Hvæss~sten. Du kan faa den under
Navnet »en belgisk Brok « hos enhver
Isenkræmmer. Pris ca. 65- 85 Øre.
De to her omtalte Sten bør du eller
l.
din Patrulje altid have med paa Tur
2.
og Lejr. Øksen har nemlig ogsaa Brug for dem.

for ogsaa holdbarere. Løn og
Elm er ogsaa brugbare.
Sørg for , at det Træ, du f.
Eks. vil lave et fint Snitarbej- ·
de af, er tørt. Dels er det saa
lettere at arbejde i, og desuden
undgaar du den Ærgrelse, at
dit Snitarbejde flækker, fordi
Træet tørrer.

Knivreg l erne.

H vad kan du lave med din Kniv?

3,

Hvis din Kniv er god og skarp, vil du let indse, at der er visse Knivregler, som du og dine
Kammerater bør være enige om. Her er nogle
af de vigtigste:

Faar du først Smag for at arbejde med din
Kniv og Dolk, vil du kunne fremstille mange
forskellige og brugba r e Smaating. Begynd med
nogle lette Arbejder.
Hav ent en Kniven i Haanden eller i Skeden.
Ved Baaltænding er det rart at have nogle
Det er farligt at have Dolke liggende at flyde paa
ordentlige Ildtændere . Paa Tegningerne l, 2,
Jorden, og der er adskillige Dolke, som gennem
3 s er du, hvorledes de laves. Tag en almindelig
Aarene har mistet deres Spids af den Grund.
rund Gren og snit den til, saa den bliver nøjSnit altid bort fra dig og
agtig fire- eller t re kantet. Det
hold aldrig det , du snitter i,
giver Øvelse i at føre Kniven.
mellem Knæene.
Du indser
Snit en T eltpløk med et fint
sikkert, hvor nødvendig denne
Hovede. Den er der altid Brug
Regel er, hvis din Kniv er
for. - Lav en Bøjle til at anskarp. En Kniv kan nemlig
bringe Regnfrakken paa i T elsmutte selv for den dygtigste,
tet. Den har nemlig ikke godt
og saa aner man ikke, hvor
af at ligge krøllet sammen,
jen ender.
og det er rart at have Orden.
Slaa aldr·ig med en Hammer
Bestem en Dag i Patruljen,
paa Rygg en af Kniven. Hvis
at I ikke vil bruge jeres almindu gør det, ødelægger du nemdelige Skeer og Gafler. Saa er
lig Bladet, og forresten er det
der noget at tage fat paa, og
ganske overflødigt, for hvis du
at Resultaterne kan blive nyikke formaar at presse Knidelige, viser Tegningerne.
ven gennem Træstykket, du
Lav en ordentlig Slev til
Fikse Papirknive er lefle at ;remstille
arbejder i, bør du bruge Økse.
Patruljen, stor nok til, at der
· Stik aldrig din Kniv ind i Ilden. Det vil nemkan øses op med den. Fremstil en Stegegaff el
lig gaa ud over Staalet, da det ikke maa hærdes
med store, spidse Tænder.
m ere, end det er fra Fabrikkens Side.
Og saa er der Papirkni vene. Der er Mængder
Hold Kniven skarp og ren. Først saa kan du faa
af Variationer her. Nogle vil helst have dem
den rette Nytte af den. Tør den af efter Brugen.
hvide over det hele. Andre vil gerne have et naL eg aldrig med Kniven. Helier ikke ved at katurformet Skaft eller snitte et Dyr ud paa Skafste til Maals efter et Stykke Træ. Kniven er
tet, saa det næsten bliver en lille Udgave af en
nemlig et Redskab, ikke et Stykke Legetøj. DerTotempæl. Jeg tror, du vil staa· dig ved' at give
for spiller man heller ikke »Land« med den.
Bladet paa Papirkniven en r:jste . Afpudsning
med Sandpapir. Og saa pynter det, hvis du tii
Bær aldrig din Dolk foran i Bæltet. Om paa
Slut giver den lidt F ernis eller Lak.
Siden med den, at den ikke skal komDer kunde gives mange Opgaver endme ind i Skridtet, hvis du skulde snuble.
nu: Lysestager, Malkestole, Pagajer,
Bogstøtter, Kæder af Træ, Bue og Pif,
H vilk e Træsorter er l ettest at arbejde i?
\.
Boomerangs m . m. Der er nok at tage
Det lærer du allerbedst ved at prøve
fat i, naar ~an ønsker ved egen Hjælp
dig frem. Faa fat i de forskellige Træ.. · ·
;~.t gøre sin L ejr »komplet«.
sorter, snit i dem, prøv at flække dem
Tag nu fat - og du vil faa Øjet op
... - .~
osv. Du vil da opdage, at de lette Træfor, hvor megen Gavn og Glæde, du kan
sorter er de bedst egnede. Gran og Birk
: :
have af ain Kniv og Dolk, hvis du beer gode. Fyrretræet skal dog være godt
,: J
tragter den som et fint Stykke Værk~
tørt, at det ikke vædsker med Harpiks.
tøj -- - og behandler den derefter.
Birketræ er noget haardere, men der·-

Jr.
1,·,·

Saa/edes snittes en Ske
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Gode Baal

daarlige Baal?

Hvo rledes laver man et godt Lejrbaal?
:.Det gaar nok af sig selv«. »Det har vi jo
lavet saa tit, det behøver vi vel ikke at spekulere særligt over«. »Et Baal er et Baal, og der
er altid »Stemning« om et Baal«. - Ja, det tror
vi da ; især naar vi sidder hjemme og tænker
over det, eller naar vi læser dette. Men skal vi
være ærlige: Er det ikke et bestemt, eller t o-tre enkelte, vellykkede Lejrbaal, vi tænker paa,
medens vi glemmer de mange andre, som rent
ud sagt gik i Vasken, og det endda uden Regn.
Og saa skal jeg beskrive t o Lejrbaal, som
jeg har været m ed til, jeg siger ikke hvor.
Aften. Pragtfuld Sommer. Hed Dag, ergo
Drengene trætte og sure af for megen Dasen.
Førerne kommer i Tanker om Lejrbaal. En
Mand sendes, fulgt af allehaande Trusler, efter
Brænde. (Han føler det nærmest som en Straf)
Pedersen (han hænger alti d paa den) maa sørge for Underholdning, og instruerer i en Fart et
Par Drenge, d. v. s. han for klarer dem en
Sketch, der var meget morsom, og som han en
Gang har set.
Alle driver ned paa Baalpladsen, hvor man
smider sig, tæt indrullet i allehaande Tæpper,
saagar Soveposer! Manden med Brændet tænder Baal. Smadder let. Det er bar tørre Grangrene, ja, hele smaa Træer, der futter vældigt
op, især da Træerne ikke kan parteres uden Øksen, som er smidt et Sted, ingen ved, Træerne
varmer rasende, og de indrullede Skikkelser fjerner sig med Besvær, Skænden og svedne Tæpper.
Programmet begynder. Man synger efter
Korpsets Sangbog, de, der har en, og Sketchen
kommer. Drengene er synlig nervøse, Pedersen
raaber hele Tiden, hvad de skal lave. Scenen
er et Apotek. 3 Drenge kommer ind. Den ene
beder om for ' 10 Øre engelsk Lakrids. Ekspedienten kravler møjsommeligt op ad en høj
Stige med Fare for Livet (meget morsomt) og
lader, som om han tager Daasen med Lakrids,
ekspederer Drengen, og sætter med Fare for
sit Liv Daasen paa Plads igen. Han spørger
den næste Dreng, hvad han skal ha'. »For 10
Øre engelsk Lakrids«. Apotekeren bliver . vred:
»Det kunde du have sagt straks«, og til den
tredie siger han: »Du skal vel ikke ogsaa have
Lakrids? « - - Tableau - Pedersen .r aaber:
»Nej - saadan skal du ikke spørge, du skal

sige - - -«. Pointen er ødelagt. Apotekeren
skulde selvfølgelig have spurgt: »Du skal vel
ikke ogsaa have for 10 Øre engelsk Lakrids«,
og Drengen skulde svare: »Nej«. Derefter hentes med Fare for Livet Lakridsen igen, den
sættes paa Plads, stadig mere faretruende, og
da han endelig kommer ned, spørger han den
sidste Dreng : »Hvad skal du saa ha'«, og han
svarer ganske uanfægtet: »For 5 Øre engelsk
Lakrids«. - P edersen forklarer, at saadan skul.de det have været, og den var meget morsom,
den Gang han saa den.
Enkelte Drenge er faldet i Søvn, og vi forlader Betragtningerne over dette Lejrbaal efter
at have konstateret, at Brændet slap op, og at
man forsøgte sig med Græs, at Pedersen læste
op af en Bog ved Lygtelys, der mere faldt i Øjnene paa Tilhørerne, end i Bogen, og saa havde
han endda Røg i Halsen, at man serverede
Kaffe, og at der ikke var nok, eftersom Kokken snublede over en Sten, at der ingen »Boller« var, for en Hund havde »bortført« dem, at
næh, nu vil jeg ikke mere.
Det andet Baal begyndte om Morgen en. Alle
fik at vide, at der var Baal, alle skulde forberede sig. Alle hentede Brænde, som blev hugget
og sorteret og anbragt i Nærheden af Baalet,
de svære, nogle meget svære, til at danne Gløder, Varme (ikke Hede) og Hygge, tynde til at
tænde op med og lyse med, naar man sang.
Alle var forb eredt, da man satte sig ved Baalet paa hver si n T r æstu b, skaaret efter indhentet Tilladelse, mærket Navn eller Bomærke. Alle
sang. En herlig Set. Hans-.Sketch med Heks i
Flyvemaskine, lavet af en Cykle, Pakkasse o.
lign. En rigtig Historie, tortalt af Pedersen (og
man forstod; at Pedersen havde forberedt sig
hjemme fra) , Canons, Musik af Mandolin og
Blokfløjte. Man tav stille og nød Stemningen,
man drak Lemonsquash og spiste Vafler, man
hørte Lejrsangen, en Sang med fast Omkvæd,
hvor der kom nye Vers i for hvert Baal , de første Vers kunde man 3.llerc.::e udenad, de nye fra
i Dag var man spændt paa, og man hørte Lejravis og nød Baalet, som langsomt døde ud, medens en Flok, som var samarbejdet (læg Mærke
til det) med opladte Sind tog imod alt det, som
en Aften i Lejr kan byde.

PAA TUR MED PATRULJEN
Patruljefører Ib Lund vaagner og strækker sig.
Han aabner Teltdøren lidt og kigger ud. Nej,
sikken et pragtfuldt Vejr.
Ib lægger sig igen tilbage
rer op mod Teltdugen.

Soveposen og stir-

Lidt efter begynder Kammeraterne at vaagne
- og Sludderen gaar livligt. Det er hyggeligt
a t ligge og sludre om Morgenen, og paa en Patruljetur som denne kan det jo nok tillades.
Men nu er der et Par, der begynder at slaas,
og Ib fløjter straks til at tørne ud, for han
har været Patruljefører længe nok til at vide, at
der ikke maa blive lang Tid til Pjank, naar Orden og Disciplin nogenlunde skal holdes. Spejderne vælter ud af Teltet og trækker deres Tæpper med ud til Udluftning.
Ib giver sine Ordrer: l Mand tænder op, l
henter Vand og Brænde, Resten træder an med
Haandklæde. Saa sætter hele Striben sig i Bevægelse mod Fjorden og plumper i. Ib er yderst.
Ingen maa gaa længere ud end Patruljeføreren
og prøver heller ikke paa det. Jo, nu kommer
Peter. Han skal vise, at han kan svømme længere end Carl. Ib raaber til ham, men Peter
griner svedent og svømmer videre. Heldigvis er
Korporalen, Tykke Per, i Nærheden; han slaar
en Klo i Peter og hvæser ham ind i Øret: »Er
du blevet ked af at være Spejder, din lille Reje,
ved du ikke, at Overtrædelse af Badereglerne
medfører Hjemsendelse, og hvis det er paa en
Patruljetur, saa er det Udmeldelse af Troppen,
forstaar du! « Peter bliver hed om · Ørerne og
skynder sig ind mod Land.
Snart efter er Patruljen ved Havregrøden og
Klemmerne. Ib foreslaar en Udflugt til et Højdepunkt, der kan ses lidt længere oppe ad Fjordkysten, og Patruljen vil straks af Sted. Først
maa der dog vaskes op. Tæpperne lægges ind i
Teltet, og SpAjderne stiller renvaskede og reglementeret paaklædte, ogsaa de to Kokke, der
imens har været i Vandet.
Peter faar Havregrødkasserollen til Opvask.
Han skæver lidt til Ib, mon det er Tak for sidst,
men tør ikke gøre Vrøvl. Han bliver hurtigt
træt af Arbejdet; mon den nu er helt ren, nej,
men han stikker den ind mellem de andre og
melder sig færdig. Lad os bare komme af Sted.
Tropsassistent Hans Brun kommer sammen
med sin gode Ven og Kollega fra l. Brøndby,
Arne Holm, cyklende ned mod Fjorden. »Naa,
her ligger en af dine Patruljer«, siger Arne Holm,
»lad os se, om de har Grejerne i Orden. - Ja,

det ser jo godt ud, nydelig Orden, - man skulde tro, de ventede os. Men hvad er det her, sikken en Klat Havregrød i det Kogekar, den er
nok ikke saa god, du gamle - og du er Divisionens Ekspert i Lejrhygiejne! «
»Ti stille, din Vadefugl! « siger Hans Brun ærgerlig; »hvordan kan det gaa til, der maa jo
alligevel have været noget Kludder med Disciplinen. Bare, det ikke er Peter, der har gjort sig
ud til bens. «
»Ja, du har jo en Svaghed for at ville dressere Gadedrenge, « siger Arne, »og du gør det
saamænd ogsaa meget godt, men du kan da heller ikke forlange, at dine Patruljeførere skal
kunne tumle saadan nogle Knægte. « »Ja,
men Ib kan gøre det,« hævder Hans, »lad os se,
hvad der sker, naar han opdager det. « De lægger sig i Baghold.
Spætterne kommer tilbage, trætte og svedige.
De vil til at lægge sig ned; men Ib sætter dem
straks i Gang med Madlavningen.
Nu ser Ib Kogekarret med Havregrøden. Hvad
skal han gøre ved Peter? Peter har gjort Knuder paa hele Turen og er nu saa sær og stædig,
som han kan blive, og det siger ikke saa lidt.
Skal Ib blive gal og skælde ud, nej, det har han
gjort flere Gange i Dag, uden at det hjalp synderligt. Skal han se strengt paa ham - det
plejer at virke, hvis det er Hans Brun, der gør
det, men Ib er ikke saa sikker paa sine egne
Evner som Dyretæmmer. Pludselig faar han en
god Ide. »Gør helst det, som de mindst venter, «
siger Hans Brun altid, naar han instruerer paa
Patruljeførermøderne.
Ib kalder paa Peter og siger til ham: »J eg
tror vi har overanstrengt dig i Dag, Peter, saadan' ~n lille Reje maa man ikke forlange saa
meget af. ' Nu faar du Carl og Oluf til at hjælpe
dig. «
Han sætter Carl og Oluf ind i Situationen, og
nu udvikler der sig en interessant Forestilling.
De laver Peters Mad, øser den op til ham, og
opvarter ham i alle Ender og Kanter.
Peter synes i Begyndelsen, at det er morsomt
og behageligt, men efterhaanden bliver han dog
betænkelig ved Situationen.
Jo mere han ser de andre arbejde, jo mindre
og ubetydeligere forekommer han sig selv, og
ved Lejrbaalet om Aftenen kryber han til Kors~t og beder om godt Vejr, og først og ;fremmest
om at faa Lov til at gøre sin Del af Arbejdet.
Thorkild ,. Gla,g, . .

11

FOTOkonkurrence
Ogsaa i Aar starter Magasinet en Fotokonkurrence. Der er efterhaanden mange Spejdere,
der har opdaget, at Fotografering er - eller
kan være - en meget morsom Sport. Naar jeg
siger: »kan være«, er det , fordi Fotografering
ligesom al anden Sport kræver nogen teoretisk
Kunnen og nogen Øvelse eller Træning. Der
maa gaa et vist Antal Films til Spilde - men
prøv at lade det blive saa faa som muligt. Her
er nogle enkelte, praktiske Raad:
Fotografer helst i Solskin. Det giver de morsomste Billeder. Naar man bliver dygtigere,
kan man tage meget stemningsfulde Billeder
Graavejr, men det er alligevel vanskeligere.
Brug et billigt Apparat
uden for
mange fine Indretninger. Blænd aldrig af,
undtagen naar du fotograferer paa en
solbeskinnet Strandbred eller ud over
Vand med stærk Sol. Tag Billeder paa en
Femogtyvendedel eller en Halvtredsindstyvendedel Sekund (alligevel kan du ikke
tage noget, der er i stærk Bevægelse) .
Hold altid Apparatet støtte mod et eller
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andet. Ellers bliver Billedet en .S mule uklart.
Har du ikke andet, kan du støtte Apparatet mod
dit eget Bryst, - men saa maa du ikke trække
Vejret, naar du tager Billedet. Tryk ganske
langsomt ned paa Udløseren. - Tag ikke Fotografier mod Solen. Det kan lade sig gøre, men
kræver nogen Øvelse (man maa f. Eks. blænde
af og sørge for, at Solstraalerne ikke falder
ind i Apparatet). Pas
paa, at din egen Skygge ikke kommer med
paa Billedet. Husk forøvrigt, at det er for
sent (eller for tidligt)
at fotografere Øjebliksbilleder, naar din Skygge e r længere end du
selv. Men næsten det vigtigste - og maaske det
sværeste er Valget
af Motiver. De allerfleste Fotos (Knips) er
uden Interesse. Overvej,
hvad det er, du vil opnaa, inden du knipser. Ethvert Billede skal fortælle noget. Det skal være
smukt eller karakteristisk, egenartet eller morsomt. Naturligt skal det være. Undgaa »opstillede« Billeder. Hvis du vil tage et Foto af en
Kammerat, saa lad ham ikke anlægge Fotografismil, men tag ham allerhelst uden at han
ved af det.
- Der udsættes 3 Præmier a 5 Kr. og 6 Præmier a 2 Kr. for de bedste Fotos i følgende Grupper: l) Lejr- og Landskabsbilleder. 2) Bade- og
Sportsbilleder. 3) Snap-shots og morsomme Billeder. Fotos indsendes til Redaktionen inden d.
8. September.
Det er ikke nødvendigt ·a t indsende Filmen,
men Aftrykkene maa være paa blankt, sort-hvidt
Papir, - og Billederne maa være skarpe.

I LEJR MED
Somerset - Landet Syd for Bristolkanalen er en af de smukkeste Egne af England; et
stærkt kuperet Terræn med Masser af levende
Hegn og ind imellem smaa idylliske Landsbyer,
uberørte af den moderne Tid. Næsten levende
Illustrationer til Dickens' Romaner.
I de 5 første Dage har vi været indkvarteret
hos engelske Spejdere og har haft nogle dejlige
Dage med Vandre- og Bilture i Omegnen. Egnen
her omkring var allerede i Romertiden et Kulturcentrum, og her findes ogsaa Ruinerne af
Englands første Kirke. Vi har besøgt de to
store Byer Eristol og Bath; vi har set de gamle
romerske Blyminer i Mendipsbjergene og i det
hele taget gennemkrydset disses imponerende
Hulveje og Kløfter og besteget Tinderne.

bn praglfulcJ:B}ergvej i Somerse/.

Ved Foden af Bjergene er der 2 interessante
Drypstenshuler; den ene, »Cheddar Cave«, gaar
over 1 km ind i Bjerget. Der er indlagt elektrisk Lys i den, og alle moderne Lyseffekter er
taget til Hjælp, saa det er en hel Aladdins Hule.
Den anden »Wookey Hole Cave« gaar ikke saa
langt ind i Bjerget, men Hulerne er større

En

S O M ER S E T-s P E J D E R E
Brev fra en Deltager.
indtil 10 m høje - saa de er nok saa interessante.
Ogsaa selve Landskabet er meget interessant
med smukke, gamle Huse og ædle, gotiske Kirker, særlig den imponerende Domkirke i Wells.
Fredag aabnede Lejren, der ligger i Glastonbury, lige op ad en gammel Klosterruin.
Der er ca. 1000 Spejdere i Lejren; heraf 4
svenske, 5 norske, S hollandske, 10 franske og
10 fra en armenisk Trop i Paris samt vi 8 danske.
Alle vi fremmede er i smaa Hold paa 2-4 Mand
indkvarteret i forskellige Tropslejre, saa vi har
jo det hele paa dejlig nært Hold.
Den første Dag gik med Lejrindretning, og i
Gaar gik det løs med Konkurrencer i Lejrsport,
Brobygning, Første Hjælp, Signalering o. a. Den
store Begivenhed var Slutkampene i Boksemesterskabet for Somerset. Dagen sluttede med
et stort Lejrbaal.
I Dag har der været Besøg af Mr. Martin,
der har talt til Spejderne, og der har været
Pinsegudstjeneste i den pragtfulde, gamle Klosterkirke.
I Morgen Mandag er den store Publikumsdag
med Opvisninger og Konkurrencer hele Dagen.
Danmark, Norge og Sverige har slaaet sig sammen om en Gymnastikopvisning, saa vi ialt er
17 Mand til at repræsentere Norden, og det skal
nok gaa. Vor yngste Mand, Jakob, er hele Lejrens Mascot og ligner snart et helt Juletræ af
Sv. Mandrup.
Presenter.

Il e god 1d e.
Indsendt af

Spejder Gunnar Knudsen, Fredericia.
I »Spejdernes Magasin« Nr. 2, for Marts skriver Max Frellesvig paa Side 8 Linie 34: »HttÆk,
at slække Bardunerne i fugtigt Vejr «.

Her er et lille Fif, der sparer meget Besvær:
Grav ved Siden af hver Teltstang et lille Hul;
- vaagner du om Natten ved Regnens Trommen
paa Teltet, sæt da blot Spidsen af Teltstangen
ned i Hullet, og du er fri for at gaa ud i Regnen.
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Hvad ·lever de danske Fugle af?
Ornitologen Halfdan Lange fortæller her, hvorledes man selv kan besvare Spørgsmaalet
og desuden skaffe sig en interessant

Samling af Fuglegylp.
»I raadden Tang den fritter
Friluftsarbejde og Stuearbejde forenes, naar
og finder Skalmad der,
du giver dig af med Naturens mange Skatte og
paa blakket Mark den skridter
Hemmeligheder. Du maa ikke nøjes med at se
paa sine sorte Tær. «
det smukke hos Fuglene og vide deres Navne;
du maa lære deres Levevis og deres Livsvaner
at kende; og du kan let finde Lejlighed dertil.
Hvordan ser de forskellige Fugles Gylp ud?
Her tager jeg nemlig noget frem, som er fængsU g le, Taarnfalk, M~tsvaage og Hejre har Gylp
som smaa, pressede Boller af Musehaar med enlende paa to Maader:
kelte Knogler, maaske af
l. Naar du undersøger
flere Dyr i den samme
Gylp, faar du at vide,
Klump.
Saaledes indeUglegylp
eller
andet
hvordan denne Fugl har
holdt een Sløruglegylp _6
Spidsmus og l Muldvarp.
ernæret sig. Du opdager
Høgenes Gylp er sarnda ofte, at hver Fugl er
menklistrede Fjer, uden
en Personlighed. Jeg har
Knogler, fordi de bliver
fundet Gylp af een Hornfordøjet af den ret stærugle, der indeholdt Rester af 34 Svaler (omke Mavesaft. Storkegylp
trent 10 pCt. af Dyrene
er saa store som Dueæg
.
i alle Gylpene). Jeg kunop til Hønseæg, ofte med
de se, at denne Ugle havMusehaar, ofte smuldr ende fundet et Sovested for
de af Regnormesand, tit
Svaler i RØrskovene ved
med Smaasten og Poreellænsstumper eller HasRibe Aa og havde lært
sig at gribe dem ved at
selnødder, som har været
svæve ned over Rørene.
Fyld i Maven.
Den var blevet ved med
at hente sit Bytte herKragefuglenes Gylp er
nede, saa længe som de
som formindskede Hestekære,
smaa
Husfugle
pærer (indtørrede), ofhavde deres Nattekvarter
test fyldt af Avner fra
Fra venstre til højre : 3 Oylp af Slørugle, 2 Skovh o r n u g l egylp, der er lysere og løsere sammenkittet, og
i Sivene før EfteraarsKorn,
og
Græsarter,
endelig tangOy/p af Moseug/e,
rejsen.
Under Maalestokken (der angiver i cm) Fjer og Oylp af
Smaasten og Billerester.
Kirkeugle og til højre Oylp af Natugle.
2. Desuden lærer du en
Maagegylp varierer ret
Mængde Smaadyr nærstærkt og har ikke noget
mere at kende. Du skelner Musehoveder med
bestemt Kendetegn. Ofte er der en Del Græs
de cirkelbuede Fortænder fra Spidsmusehoveder
deri, som den rimeligvis har spist for at give
med fine, smaa, fjældtakkede Tænder, hver med
Maven Fyld og saaledes hjælpe til ved Fordøjelsin højrøde Spids. Du finder Skæl af Løbebiller
sen og Opgylpningen. I Almindelighed er Bollerog Vandkalve, opdager de smaa Hoveder af
ne ret løse og sammensat af Skaller. TornskaSommerfuglelarver o. s. v. I en Plantage 10 km
den kan opgylpe Insektrester, og Sandternen
fra Jyllands Kyst indenfor Fanø fandt jeg Gylp
ligesaa.
-~
1
af Krager med mange Strandsnegle i. Det var
Hvis du nærmere gennemgaar de enkelte Aren Gaade! Men Forklaringen fandt jeg _ved at
ter, faar du en Masse at vide om Fuglenes Føde.
se Kiagerne flyve i Retning mod denne PlanMen du maa huske, at mange bløde Dyr næsten
tage fra Stranden og om Morgenen omvendt
ikke efterlader Rester til Gylpen, saa der ikke
udad mod det gavmilde, rige Hav. I Træerne
af Gylpen nøjagtigt kan udregnes alt, hvad Fugsov Kragerne i store Skarer, og der opgylpede
len har ædt.
de Rester af deres Føde. Men ude ved Stranden
Natttglen (Strix aluco) giver ret løse Boller,
gik det, som Johs. V. J ensen siger :
som ofte har en Størrelse af 2,5 X 3,5 cm. De er

.
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kiart, at det er Regnormenes Maveindho1d, som
afrundede, cyiindriske eller tilspidsede, undertigør dem sandede. Der findes desuden ofte Kitinden dog kuglerunde. De ligger under Uglens
ringe af Tusindben, - en mærkelig Slags Mad
Siddeplads i et Træ, i en Lade eller i en Skorfor en Ugle - , og talrige Skarnbasser. Kirkesten, ofte 100 Gylp eller flere sammen. Man reguglen maa have en stærk Fordøjelse, da Hvirner omtrent 3 Gylp fra hver Ugle daglig. Ved
veldyrresterne ofte er stærkt opløste i Gylpen.
Natuglens Rede har jeg 3 Gange fundet indtørJa, hvad synes du? Jeg fandt ved en Kirkeugles
rede Frøer, men deres Knogler opløses ellers i
Rede paa et Loft i Obbekjær ikke mindre end en
Reglen af Mavesaften, saa at de ikke rigtig erkendes. Dog gemmer jeg en enkelt Natuglegylp
Spurv, en Lærke, fire Stære og en Muldvarp,
med Frøknogler!
der var krænget ud af
Overlæge O. Helms
sin Hud!
Museuglen (Asio accioffentliggjorde i 1901
en Undersøgelse
af
pitrinus) vil du have
318 Natuglegylp fra
svært ved at skaffe
Kolding, Samsø, Hasdig Gylp af. Vil du
lev og Sakskøbing.
forsøge, skal det vist
Der
var
heri
251
være
det
sydlige
Smaapattedyr, 39 FugVestjylland. De ligger
le og mange Biller,
paa Jorden ved dens
mest Skarnbasser. Af
Redested, og den skal
Markmus var der 126,
nok, medens du leder,
desuden 4 Spidsmus, 13
flyve
ovenover
og
Husmus, 9 Rotter, 2
skænde uhyggeligt: Alliker og 35 Graa»kræv - kræv. «
spurve, men de sidste
Sløruglen (Strix flamvar næsten alle gylpet
mea) har i mange Rep.af en enkelt Ugle paa
seender en Særstilling
Kolding Slotsruin, altmellem Uglerne,
og
saa af »en Specialist«.
saaledes ogsaa ved sine
Skovhornuglens Gylp
meget store Gylp, der
(Asio otus) er godt
er 2- 3 cm brede og
kendt ved en stor
fra 5- 8 cm lange,
»Analyse« af 6091 Bolmed en særegen, afJer fra Viborg, Ribe og
rundet Form og en
Over Maalestokken Gylp af ffavmaage. Paa Karion fæstnet 5 Kæ·
Vendsyssel, undersøgt i ber
af flovbørsteorm og Kalkstumper. Derunder en Gylp Blaabær. særegen, kulsort Far1914- 18 af P. Skov- sten (Frøene). En Gylp Musehaar og en ffusdyrsknoglestump fra ve. Farven kommer for
Køkkenalfald, dernæst to Gylp, væsentlig bestaaende af Avner fra
gaard.
Der fandtes
Marehalm, og til højre fia/e af Panserulk.
en Del af, at den æder
Under Maalestokken Gylp af Stormmaage. Græsklump med Bil·
9375 Dyr og noget over lerester
og løse Dele af stor Gillerløber. Dernæst J Smaagylp, fra Spidsmus 6g faar de100 Insekter deri. Skov- oven: Pighudeskaller, Piskeben og Avner. Ende/i[! ajlang Gylp med res sorte Haar blandet
Vinge af Skovpiber og Piskehaleben.
mus dannede det størind, men vist ogsaa
ste Antal af Smaaved Mavesaftens Indpattedyrene: 3211 ialt. Markmus kendes i Gylvirkning. Der er en særegen Slimbelægning
pene i to Arter, omtrent lige mange af hver:
paa Bollerne og en bestemt rødgul Skimmel4358 ialt. løvrigt . 3 Muldvarpe, 215 Spidsmus,
svamp paa de ældre Gylp. Desuden er Knog17 4 Dvergspidsmus, 211 Dvergmus, der lige som
lerne fuldstændig velbevarede i Gylpen, ikke forDvergspidsmusene er saa smaa, at du maa passe
tæret af Mavesaften, saa du kan faa en fin
nøje paa for at opdage dem. Endelig var der 8
Samling af smaa Hoveder ved at opstille KnogRotter, 33 Vandrotter og 35 Rødmus.
lerne fra Sløruglens Gylp. 90 Klumper fra BevKirkeuglen (Strix noctu!).) er den lile vævre
toft i Sønderjylland viser f. Eks. l Muldvarp, l
Ugle, som du kan se paa Fyn ved højlys Dag
større Pattedyr, 229 Spidsmus, 12 Vandspidspaa Telefonsnore og Kirkediger. Dens Gylp er
mus, 33 Dvergspidsmus, 59 Markmus, 6 Rotter,
jo noget mindre, 1,5 cm i Tykkelse, 2,5 cm i
9 Husmus, 3 Dvergmus, 46 Skovmus, 2 Lærker,
Længden. Kendetegnet er, at de er sandede og
l Spurv, 7 Svaler, l Vandkalv, l meget lille
let smuldrer hen, saa at man beholder nogle
Løbebille, l Hveps og l ret stor Frø. En anselig
Skarnbasseskæl i Fingrene og af og til nogle
Samling, ikke?
Hvirveldyrknogler. Med Mikroskop har KomTaarnfalkens (Falco tinnunculus) Gylp er
munelærer Egede Andersen og jeg paavist, at
meget løs, men ligner ellers Natuglegylp. Den
der er Regnormebørster i Gylpen. Og det er da
indeholder bl. a . Mus, Rester af Smaafugle,

1.5

Raagegylp (Corvus frugilegus) ser ud som Kramange Skarnbasser og Biller og undertiden Firgegylp, men er oftest gulligt af friske Avner
bensskæL
og Korn, mens Kragens er graat. Ved Siden af
Musvaagen (Buteo vulgaris) kan tage smaa
Gylpene har jeg i Rederne (og paa Grenene lige
Krybdyr, og Gylpen er da løs af disses Skæl,
ved) fundet Klumper af Regnorme og af den
maaske ogsaa af opløste Frøknogler, men Hoskadelige Egeviklers Larver.
vedmassen er Musehaar.
Alliken (Corvus monedula) har lignende, men
Duehøgen (Astur palumbarius) har ret store
mindre Gylp med Avner, Billerester og SmaaGylp. De er graa, pæreformede, bestaar blot
sten. I Sommer laa der i Spa~det Kirketaarn
af Fjer, og det er svært at kende, hvilke Fugle,
nogle gode Stumper Kransekage, som var gylpet
der er fortæret.
op! De var meget lækre, men man maa næsten
Spu1·vehøgen (Accipiter nisus) har ogsaa pætro, at disse sorte Møddingfugle ogsaa har fine
reformede eller runde, helt smaa Gylp af lutter
Fornemmelser og ikke æder, hvad en anden har
Fjer, sommetider med Maverne af de Smaa»rørt ved«. Der var ogsaa hele Kornaks i Taarfugle, som Rovfuglen har fortæret. De fleste af
net.
os har nok fundet de smaa Fjerbunker inde i
Skaden (Pica). Lidt mindre; mange Biller
en Plantage, som fortæller det sørgelige om Høog Sten.
gens vilde Jagt. Det er meget, meget værd at
Hejren (Ardea cinera)
samle hver Fjerbunke i en
afgiver kun Musehaar og
Konvolut og udrede i en
Vandrottehaar. Fisk opløFuglesamling, hvad
for
ses fuldstændig af MaveFugle de allesammen er.
saften og HvirveldyrknogVed en Spurvehøgerede
ler ligeledes. Gylpen er ret
samlede jeg Fjer 3 Gange
sjælden, forekommer vist
i 1932: Først 16. Juli: l
mest i Indlandet, hvor HejSolsort, l
Vipstjert,
l
ren maa tage flere Mus
Skovpiber, 3 Tornsangere
end ved Kysterne. Hejreog 2 Svaler, 4 Dage segylp er blaasorte, faste,
nere var der desuden pluksmukt afrundede, ægformeket (det er til hele Ungede, næsten altid med en
flokken, der plukkes): l
vreden Spids, en tyk eller
Tornsanger, l Rødhals?, 2
Oylp af Krager. 4 normale. som bestaar af Avner
tynd »Hale«, i den ene EnSvaler, l Spurv, l Tornog faa Murstensstumper. Den store Oylp er sammen·
de, beataaende af det samirisk. 25 Dage senere (14.
pressede Svinebørster fra Slagteriaffald.
me Stof som selve KlumAugust) fandt jeg endelig
pen: Musehaar.
14 Stære, 5 Lærker (vist
alle unge), l Engpiber?, l Spurv, l ung Rørhøne,
Storken (Ciconia alba) er blevet udsat for
de mærkeligste Afsløringer, fordi den gylper.
l Horsegøg, og ved Reden laa endvidere 30 Gylp,
Engang fandt jeg, at den havde ædt 136 Eddersaa der har været god Appetit.
kopper. Giftkrogene af dem laa i 3 Gylp. I den
Kragen (Corvus cornix) gylper mest om
Vinteren, naar den tager al Slags Føde med mesamme Portion var der 10 Ørentviste, 6 Vandkalve og l Mariehøne. I 3 andre Gylp var der
get Affaldsstof. Gylpen er ca. 2 cm bred og 210 Ørentviste, 6 Vandkalve og l Mariehøne. I
4 cm lang. Den indeholder Avner, sjældent lutter Korn, ofte Skaller af Elaarnuslinger og
3 andre Gylp var der 204 Insekter, hvoraf 129
var smaa Biller. Et Par Gange har man i StorkeStrandsnegle. Et Sted fandt jeg temmelig mange Gylp, som var lutter sammenrullede Svinebørgylp fundet de store Sneglehuse af Skivesnegle,
Mosesnegle og Havesnegle. Men Storkegylpen
ster, altsaa Slagteriaffald. I Reglen er der Murer næsten altid mere »sandet«. I Mikroskop ser
stensstumper blandet ind som Fyld.
man Haarene af Regnorme, og Sandet er MaveP. Tauber skriver meget interessant i 1873 om
mindst 10 Læs Kragegylp i Søndermarken ved
indholdet af dem. De æder Jord, og Storken
trækker Masser af Regnorme op tidligt om MorKøbenhavn. Der overnattede nemlig dengang tæt
ved København 4-5000 Krager, blandet med engenen, naar de sidder med Kropspidsen over
Jorden i Græsmarker og Enge. Alt den Slags
kelte Raager, Alliker og Ravne. Saa længe Vinspiser den store StorkefugL Hvis den tager Fisk
teren var mild, og Strandbredden fri for Is, fandt
og Frøer, kan vi sjældent opdage det i Gylpen,
Tauber Stumper af Snegle og Elaarnuslinger i
thi disse Knogler og Ben fordøjes helt. Der kan
Gylpenr men senere paa Aaret var det overvejende Køkkenaffald (Knogler af Fjerkræ og Fisk)
ogsaa i Gylpen findes Haar af Mus, Muldvarpe
og Avner, som kom baade fra Hestepærer og fra
og Vandrotter. Det er ikke svært at opsøge enkelte af de flade Muldvarpeklør (Hornstof).
Spildekorn ved Laderne.
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Maageæg. En Portion fra Klægbanken i RingHavmaagen (Larus argentatus) afgiver ofte
usammenhængende Gylp, f. Eks. en lille Hob
købing Fjord 27. Juni 1920 danner en slem
Undtagelse. Det er nogle »Fuglespecialister«,
Skaller af lutter Hjertemuslinger eller Tallersom har røbet sig med is unge
kenmuslinger. Disse usammenLærker, 2 Engpibere, 3 Smaahængende Gylp kan ogsaa bestaa af hele Konksnegle eller
fugle, l ung Brushane, 2 unge
Ryler, l ung Rødben, l Ørenstørre Knoglestykker af Kalv og
tvist, l stor Løbebille, l SomSvin (Ribben), ja endog til Timerfugl, l Spyflue, l lille Aborder hele Kranier af Høns - og
re og l langhalet Mus.
desuden »Lækkerier« som Svineøremærker af Blik og OsteknapHættemaagen (Larus ridibundus) gylper ikke saa tit, og
per, alt sammen Ting, som den
gylper den endelig, er det kun
har fundet i Affaldsdynger. Mere
»Dværggylpe« : 0,5 X 0,5 cm,
sammenhængende er grynagtige
runde, eller lidt aflange. GylKalkkorn af Søstjerner og andre
pene er ret løse og lette af
Pighude, Skaller og Klosakse af
Græsstraa, Billerester og FiskeKrabber, Musehaar, Avner af
ben.
Marehalm og Korn; men den
Der er meget, meget at tage
store Maage holder ogsaa af
fat paa i denne Del af FugleverSyltetøj til Fiskemaden, da der
denen.
meget tit er Frø af Blaabær, og
hele Klumpen er farvet violet af
Hvor mange af jer vil nu danBærrenes Saft.
Søg under en Musvaagerede som denne ne sig en Samling af Gylp, Stormmaagen (Larus
canus)
helst smukt ordnet i smaa Glas,
leverer oftere Fiskeben ; desuden Rejer, som
som er bundet fast til et Brædt, saa at det ka;n
kendes paa den fine, røde Farve, idet de er
hænges op paa V æggen? Sommeren vil vise
pulveriseret, Billerester og Æggeskaller af
det!

•

SPEJDERNES OG VÆBN ERNES
FRIVILLIGE BLOD-DONORKORPS
De fleste af jer ved, at de gamle Spejdere, Roverne og Førerne har paataget sig at yde Hjælp,
hvor syge Mennesker trænger til nyt Blod for at
komme over deres Sygdom. Alle disse Spejdere
og Førere, som er villige til at yde Blod for at
hjælpe andre, danner et særligt Korps, Bloddonorkorpset, som Tage Carstensen har startet.
Dette Korps omfatter ogsaa K. F. U. M.-Spej;

dere og Væbnere fra F. D. F ., og det tæller over
260 Medlemmer.
Aarsberetningen for 1934 er udkommet og fortæller blandt andet, at der er blevet givet Blod
i 245 Tilfælde. I et stort Antal Tilfælde har Blod-

turn« hver Dag, saadan som enhver virkelig
Spejder bør gøre. Roverne og Førerne viser
ved at være Medlemmer af Bloddonorkorpset, at
jo ældre en Spejder bliver, des større Krav stiller
han til sig selv om at være andre til Hjælp.
Enhver Spejder, der fylder 18 Aar, burde
melde sig til Bloddonorkorpset og lade sit Blod
undersøge, og hvis Blodet er sundt og han selv
sund og stærk, burde han hjælpe sine Medmennesker, naar det gælder Liv eller Død.
Det er en virkelig smuk og spejderroressig Opgave!

overførslen væsentlig bidraget til at redde Patientens Liv.
Vi har alle Mulighed for at gøre en »good-
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Le·r aa ·e ne
De fleste Spejdere kender sikkert til den fuldkommen forskellige Maade, hvorpaa et Lejrbaal
kan forme sig. Vi kender fra vore Vandre- eller
Standlejre L ejrbaal , hvor man kun er sig selv.
Efter en travl Dag sidder man omkring Lejrilden, snart smaasnakker man sammen, saa fortæller en en Historie, saa synger man nogle
raske Spejdersange, for til sidst at slutte med
et Øjebliks Stilhed, hvor man sender Tankerne
hjemad og opad. Disse L ejrbaal rummer ofte
noget meget smukt, • fordi der ved disse Lejrbaal
vokser en egen Følelse af Fællesskab frem.
Vi kender andre Lejrbaal. Lejrbaal, hvor Baal et er en Slags Tak for Gæstfrihed til en Egns
Beboere. Der opføres smaa Sketch 'es , Patrulje
efter Patrulje giver deres Bidrag. Ofte kan man
med en Sang og en Canon faa "Tilhørerne til
ikke blot at være Tilhører e, men meddelagtige i
Lejrbaalet.
M en hvor mang e af jer har opl evet et saa
stort L ejrbaal, som det vi skal opleve i Dyre haven i Sommer? 3000 Spejdere vil holde L ejrbaal
sammen, og Tusinder af Mennesker vil sikkert

strømme ud for
at være samm en med os. John

La1·sen

har lovet at lede L e jrbaalen e,
saa det skal
nole blive for nøjeligt. - O g
Aabningsl ejrbactlet Søndav
den :28. Juli bliver transmitteTet.
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Og saa skal I vide en Ting. Ulvedalene, hvor
Baalet skal holdes, er maaske den smukkeste og
bedste Baalplads, der findes, naar det drejer sig
om store Lejrbaal. Jeg har set Lejrbaalene ved
de t o sidste Jamboreer i England og Ungarn.
Man kæmpede forgæves for at faa den rette
Lejrbaalsstemning frem. De, der skulde virke,
maatte op paa en Platform, for at ses af Tilskuerne, og Baalet var et lille, beskedent Baal, der
brændte foran Platformen. ~ Tænk i Modsætning til Ulvedalen e. Her lejrer Spejdere og Tilskuere sig op ad Bakkerne med Baalet brændende i Midten. De dejlige, gamle Bøge danner den
skønneste Ramme om hel e Pladsen. Det er virkeligt, jeg har aldrig s et saa smuk en Indramning af et stort Lejrbaal. Men kan I Spejdere
saa give Lejrbaalet Indhold? For hvad hjælper den ydre Ramme, om der ikke gennem Lejrbaalet kan fortælles noget om, hvad SpejdeTne
kan og vil.

Her gælder det om, at Alvor og Spøg paa en
sund og frisk Maade kan veksle med hinanden.
En Spøg, der ikke plumpt kalder paa Grinet,
men som faar den befriende Latter frem i Menneskers Sind. En Alvo1·, der maaske bedst skabes gennem Sangens Fællesskab, naar der bag
Sangen anes, at her staar en Flok Unge, der vil

•

l

D

re a ven

glæde sig sammen, men ogsaa kæmpe for alt,
hvad der er stort og rent og godt i Livet.

Men n aar vi nu taler om Sang. I maa kunne
mange flere Sange udenad.
Til Lejr baalet maa I kunne:
Der er et yndigt Land.
I alle de Riger og Lande.

Man lo; og stærkest af alle Indtryk, blev for
nogle af os, da en ganske ung Spejder med en
klokkeren Stemme sang en jævn og enkel Sang.
- Da stod man overfor noget af det, vi synger om, »det Ord, der kom fra Hjertet og som
til Hjertet gaar«.
Saa er Lejrbaalet endt. Spejderne tænder deres Fakler, og det lange Tog af 3000 Spejdere
snor sig gennem Skoven hjem til Lejren.

Som en rejselysten
Flaade.
(

Jylland mellem tvende
Have.
I Morgenskær, i
Middagssolen hed.
Jeg har Vandrelyst i
Blodet.
Slut Kr eds om det buldrende, bragende Baal.
Vi er Børn af Sol og
Sommer.
Se, det summer af Sol
over Engen.

;

Saa skal vi a ltsaa
igen have Korpslejrbaal
i Dyreha yen. Vi mindes mange af
os, Lejrbaalene under
Jamboreen i 1924. En broget Kæde af Optrin og Sange viser sig
for os. Snart klinger det frejdigt paa
vort Modersmaal. Snart
er det et Mylder af
fremmede Tunger, der
dengang lod sig høre.
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LEJRENS

Som I har set af det første Program for Jubilæumslejren, vil der blive to Udflugter til
nogle af de smukkeste og historisk prægede Egne af Nordsjælland. Udflugterne finder Sted
saaledes, at den ene Halvdel af Lejrens Spejdere
kommer paa Udflugt til Hillerød, Fredensb01·g
den l. August. Den næste Dag, den 2. August,
kommer anden Halvdel afsted til H elsingør, Helsingborg. Derved gaar blandt andet Konkurrencerne ikke i Staa en hel Dag. De hjemmeværende
Spejdere arbejder med Konkurrencer i Tovtrækning, Haandbold o. s . v . Naar Spejderne saa er
kommet til København, bruges hele Tirsdagen
d. 6. August til Udflugt for Spejderne, saadan
at de, der var i Hillerød, kommer til Helsingør
og omvendt.
Hvordan I kommer de forskellige Steder, ligger ikke helt fast. Om det bliver med Bane eller
Rutebil til Hillerød er ikke endelig afgjort.
Men givet er det, at I skal se Slottet. Frede-

TiksboTg Slot er et af Landets smukkeste Slotte.
Det ældste Slot, der er fuldkommen forsvund et ,
var bygget 1560 af Fr. d. II. Han blev derved
Grundlæggeren af selve Hill erød By. Chr. d. IV
brød imidlertid Slottet ned og byggede et nyt
(1601- 20)
hollandsk Renæssancestil efter
Hans Steenwinkels Planer. Saadan stod Slottet
indtil 1859, da det brændte.
Fr. d. VII elskede Egnen omkring Hillerød.
Han boede ofte paa Slottet. Det
rummede ogsaa for ham en Række nationale Minder. Blandt andd var alle de seneste Kroninger
foregaaet her.
Man følte Branden som en national Sorg. Ydermurene stod,
og gennem en mægtig Indsamling
skaffedes Penge til Opbygning af
Slottet.

/~-,.,,

Nu staar det igen i sin Skønhed og rummer et
Musæum med mange interessante Ting. Her
er bl. a. Tycho Brahes Globus.
Der er pragtfulde, store Sale , med dejlige,
gamle Møbler og Billeder af de fleste af de
Mænd, der har gjort sig fortjent i Danmarks
Historie. I Kirken, der er bygget som en Sidefløj til Slottet, findes Danmarks ældste Orgel,
- I har maaske hørt det gennem Radioen ved
enkelte Lejligheder. - I Kirken findes Chr. d.
IV's Bedestol med Carl Blochs kønne Malerier,
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TiksboTg Slot er et af Landets smukkeste Slotte.

for Jugter til
ede Eger Sted
pejdere

Det ældste Slot, der er fuldkommen forsvundet ,
var bygget 1560 af Fr. d. II. Han blev derved
Grundlæggeren af selve HilleTød By. Chr. d. IV
brød imidlertid Slottet ned og byggede et nyt
(1601- 20) i hollandsk Renæssancestil efter
Hans Steenwinkels Planer. Saadan stod Slottet
indtil 1859, da det brændte.
Fr. d. VII elskede Egnen omkring Hillerød.
Han boede ofte paa Slottet. Det
rummede ogsaa for ham en Række nationale Minder. Blandt and.;)t var alle de seneste Kroninger
foregaaet her.
Man følte Branden som en national Sorg. Ydermurene stod,
og gennem en mægtig Indsamling
skaffedes Penge til Opbygning af
Slottet.

og blandt de mange Skjolde af Mænd, der h
faaet Storkorset af Dannebrog, finder I Bade
Powell's Skjold. - Til Fredensborg skal I ogs
hen. Her er det ikke mindst Parken med de hø
prægtige Alleer, man beundrer. Alleerne ga
lige ned til Esrom Sø, hvor man ser Nøddebo
Gribskov paa den modsatte Bred.

.Den næste . Udflugt bliv
saa til HelsingøT-HelsingboT
Vi haaber ganske sikkert
komme til at se jle derop. D
er en herlig Sejltur langs Ør
sunds Kyst, forbi Hveen, hvo
St. Olai Kirkespir ses lan
borte ; det er Kirken, der liggE
hvor Tycho Brahes Oranie
borg laa. Saa naar I frem m•
ffelsingøT.
Og skønnere SI
end KTonboTg , baade hvad Yd

saadan
elsingør
der, ligane eller
gjort.
FTede-

\

Nu staar det igen i sin Skønhed og rummer et
Musæum med mange interessante Ting. Her
er bl. a. Tycho Brahes Globus.
Der er pragtfulde, store Sale, med dejlige,
gamle Møbler og Billeder af de fleste af de
Mænd, der har gjort sig fortjent i Danmarks
Historie. I Kirken, der er bygget som en Sidefløj til Slottet, findes Danmarks ældste Orgel,
- I har maaske hørt det gennem Radioen ved
enkelte Lejligheder. - I Kirken findes Chr. d.
!V's Bedestol med Carl Blochs kønne Malerier,

og Beliggenhed angaar, findes næppe i Euro!
Mange Fortællinger knytter sig til Slott
De mørke, dystre Kasematter gemmer ik
alene Sagnet om Holger Danske, men har 1
en Række Fanger blive ført frem og tilbal
blandt andet de tre modige Danske, der unc
Svenskekrigen søgte at tilbageerobre S!ott
der var taget af Svenskerne. Henrik Gern
Ole Steenwinkel og Hans Rostgaard blev fangJ
pint paa Pinebænken og dømt til Døden, m

UDFLUGTER
og blandt de mange Skjolde af Mænd, der har
faaet Storkorset af Dannebrog, finder I BadenPowell's Skjold. - Til Fredensborg skal I ogsaa
h en . H er er det ikke mindst Parken med de høje,
prægtige Alleer, man beundrer. Alleerne gaar
lige ned til Esrom Sø, hvor man ser Nøddebo og
Gribskov paa den modsatte Bred .
.Den næste . Udflugt bliver
saa til H elsingø1·-Helsingborg.
Vi haaber ganske sikkert at
komme til at sejl e derop. Det
er en h erlig Sejltur langs Øresunds Kyst, forbi Hveen, hvor
St. Olai Kirkespir ses langt
borte; det er Kirken , der ligger,
hvor Tycho Brahes Oranienborg laa. Saa naar I frem mod
flelsingøT.
Og skønnere Slot
end KTonborg, baade hvad Ydre

benaadet, fordi Fr. d. III truede med Gengæld
paa svenske Fanger. Efter et Aars Fangenskab i Lænker fik Gerner sin Frihed.
Gaar man ud i Byen , ser man de to ærværdige gamle Kirker, Set . Olai og Set. Marie, den
sidste er bygget sammen med H videbrødTeklost eret , en af de faa velbevarede Klosterbygninger i Danmark. Rundt omkring i Byens Gader
træffer I det ene smukke Hus efter det andet
- Huse, der fortæller om den Rigdom, der en
Gang strømmede til Byen
Øresundstoldens
Dage, da indtil 30,000 Skibe i Sommerhalvaaret
betalte Told ved Helsingør. D et ældste af Husene, Stengade 20, bærer Aarstallet 1577 over
Døren.
Vi aflægger et lille Besøg paa den anden
Side Sundet, for i H elsingborg at se Kiirnan,
det gamle Borgtaarn, der er den sidste Rest af
den a n den Øresunds-Fæstning.
FTitz L eTehe.

r
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(
og Beliggenhed angaar, findes næppe i Europa.
Mange Fortællinger knytter sig til Slottet.
De mørke, dystre Kasematter gemmer ikke
a len e Sagnet om Holger Danske, m en har set
en Række Fanger blive fø rt frem og tilbage,
blandt andet de tre modige Danske, der under
Svenskekrigen søgte at tilbageerobre Slottet,
der var taget af Svenskerne. Henrik Gerner,
Ole Steenwinkel og Hans Rostgaard blev fangne ,
pint paa Pinebænken og dømt til Døden, men

v
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Københavnerdagene
Indkvarteringen er i fuld Gang. En Del Troppe har allerede meldt, at de gerne vil tage mod
deres Spejderkammerater fra Provinsen. Og de
københavnske Hjem vil snart forstaa, at meget
mere end Natlogi og Bespisning af Spejderne
kommer deres Værtspligter ikke til at strække
sig over, naar de hører det Program for Udflugterne i Køb enhavn, der nu er ved at tage
Form.
Mandag d. 5. August bliver Ankomstdagen,
men det bliver først om Eftermiddagen, Værterne faar Gæsterne overladt, da Lejren skal
brydes og aflever~s i smuk Stand.
Tirsdag bliver anden Udflugtsd<t.fl til H eisingØ1· og Hillerød med Tivolibesøg om Aftenen.
Saa er der Onsdag og Torsdag tilbage. Vi haaber stærkt paa, at faa et Arrangement med et
Turistselskab om Transport af Spejderne, ellers er det ikke godt at vide, hvordan det skal
blive naaet alt sammen. Der bliver ikke ret
mange Musæumsbesøg. De Spejdere, der har
særlige Interesser i den Retning, vil sikkert finde Tid til at se, hvad de særlig har Lyst til.
- Men lad mig nu nævne nogle af de vigtigste
Ting, Direktør Knud Jensen har tænkt sig at
vise Spejderne.
Vi kan begynde med Københavns Raadhus.
Bygningen er indviet 12. September 1905 og
bygget af Arkitekt Martin Nyrop. Det kostede
5 Mill. Kroner. I kender alle sammen Raadhustaarnets Timeslag. Men læg Mærke til det
Væld af morsomme Enkeltheder i Bygningens
Udsmykning. Et Sted et Par Vagthunde, et andet flyvende Maager, et Sted en udhugget
Krabbe, et andet Sted et
festligt Mandshoved. Læg
ogsaa Mærke til
de
mægtige Sale, Raadhuset
rummer. Lige bag Raadr,uset finder vi Københavns Hovedbrandstation,
og skraas overfor den,
ved
Vestre Boulevard,
ned mod Langebro,
hvor I for Resten skal
ned at se Broen gaa op
og standse hele Trafikken, - Glyptotheket. Her
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skal I først se Kuppelsalen, der er lavet som
en hel Palmehave, og dernæst Salen, der er bygget som en græsk TempelhaL H':er Sal for sig
er meget smuk og særpræget. En Afdeling i
Glyptotheket er den ægyptiske. Her findes de tusindaarige Mumiekister og en Mængde smaa
Træfigurer, forestillende forskellige Haandværk,
Skik og Madlavning. De var givet den afdøde
med i Graven og skulde hjælpe og tjene ham. Politigaarden, et Par Minutter herfra, maa vi
lige ind i for at se den imponerende indvendige
Gaard, der bæres af himmelstræbende Søjler. Saa
gaar Turen mod Valby. - Her ligger tre Virksomheder, der skal beses. - Zoologisk Have, Familie-Journalen og Carlsberg Bryggerierne.
I kan nok se, at megen Tid bliver der ikke, hvis
dette alt sammen skal naaes paa to Dage. Alene
Zoologisk Have kan udmærket godt tage det meste af en Dag, hvis man grundigt skal se Haven,
der for hvert Aar bliver mere og mere moderniseret og godt anlagt. Det er ikke saadan at løsrive sig fra de forskellige Mærkværdigheder. Næsten usandsynligt store virker lUefanten og
Flodhesten, med deres tunge Kroppe. Modsætninger er de henrivende smaa Kolibrier inde i det
nye Fuglehus. Bitte smaa er de, og mens Vingerne virrer i Luften, drikker de Sukkervand af
tynde Glasrør. I skal se de tre nye Isbjørne, der
leger i Vandbasinet lige ved Siden af Sælhund og
Søløve. · Og saa Abeburet. Den Flok af Aber, der
i Gaarden med de efterlavede Klipper leger og
tumler Dagen igennem, er uhyre morsom at betragte.
Carlsberg Brygge1·ierne er en vældig Virksomhed, hvor Spejderne vil blive vist rundt for
at se, hvordan alle de forskellige Drikkevarer,
der udgaar herfra, bliver til. - Og her faar I
Sodavand!

Saa skal I se Familie-Journalens Trykkeri og
Papirfabrik.

Et stort Trykkeri er altid en Oplevelse at se,
men lige saa spændende er det at se Papiret blive til. Hvorledes Træ, Klude og gammelt Papir
æltes til Dejg, hvordan
det gaar gennem mæg·:ige Valseværker for tilsidst at tage Form som
Papir.
Her trakteres I med Iskager!
Se, her ind imellem vil
hvad
der
blive lagt,
endnu kan naaes. Men
meget bliver det næppe.
Dagene skal nok blive
fuldt optagne.

... x ...

c:

Kun ægte med
Isbjørn emæ rket

Nu rykker dansk Ungdom ud
til Friluftsleg og Idræt .. .
Sørg for, at den kommer af Sted i

holdbart og vandtæt Fodtøj !
Lad Sko og Støvler faa Bjørne·
læder&aaler .

Det holder garanteret 2 -3 Gange
saa længe aom andet Læder af
b e date Kvalite t; det er vandtæt
og godt at gaa paa. Det er billigt
i Brugen, fordi man sparer flere
Foraaalinger og det er formaals-

tjen/igt, fordi det ved at holde
Fugtigheden ude i daarligt Vejr,
forebygger Forkøleløe aaygdomme,

der kan nedbryde de Goder, Friluftolivel giver.

Og Bjørnelæder er dansk!
Huak det -

og brug det!-

DANSK ARBEjD E
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JUBIL.ÆUMSI.EJREN
27. JULI

Spejdernes Magasin var egentlig færdigredigeret, da vi fra
Erik . Dahl fik en Række Meddeleiser om Lejr og Lejrplads.
Disse Meddelelser giver jer saa
mange Oplysninger,
saa der, skønt det
voldte baade Redaktør og Bogtrykker
Besvær, blev givet
Plads til dem.

lave Planer hjemmefra, om hvordan man vil ordne sin Lejr. Vi har skrevet det før, men vi
gentager det: L ejrpladsen skulde gerne være baade særpræget
og mor som. Alle Mennesker ska~
have Indtryk af, hvor godt en
Lejrplads kan indrettes.
Der vil derfor være r i gelig t
Matm·iale til Lejrarbejder: Kvas,
Grantoppe, Vidier, Halm, Siv o.

s. v.
Paa · H a lmtorvet vil der være
opstillet et Par Halmvæve, som
Troppene kan benytte til Vævning af Halmmaatter til Soltag,
Skærme og lignende.
Hver Trop vil faa udleveret
en Flagstang, hvis I ikke har en
s elv, men L ejrflag maa man
selv m edbring e. Flagstangen bliver ca. 5 m . Det er en Selvfølg e, at man skal have Trops- og
Patn tljestandere med. Man maa
ogsaa ge rne medbringe Totempæle og Mindeskind til Udsmykning af Lejrpladsen. Gadeog

lignende

der skal anbringes
paa Gader og Pladser i Lej-
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T r op paa 20 Spejder e er der bere gnet 1 6 X 20 m . Saa kan man

Anv isninger

r en helt igennem kan blive p ræge t af Spejdern e.

.,

hele Ermelundssletten inddelt i
Lejre. H ver L ejrplads har sit
Nummer. I vil i Forvejen faa
Besked om, hvad Nummer jeres
Lejrplads har, saa den bliver let
at finde. Divisionerne kommer
til at ligge sammen. For en

s kilt e,

ren, vil blive saa spejdermæssig e som muligt.
L ejrdeltagerne skal derfor være med til at
lave dem. Altsaa her er en af de Opgaver, I
skal være med til at løse, for at Jubilæumslej-

~

Naar I ankommer, vil I finde

-~-"-~-.J"'!L ·~Opslag,

5 . AUGUST

ERMELUNDSSLETTEN

-..;:.,

Ved et Divisionschefsmøde blev Opgaverne
fordelt saaledes:
Bernstorffsdivisionen ·udfører Gadeskilte og et
stort Danmarkskort. Frederiksberg-Absalon Division laver Skilte til Torve og -Pladser. Midtjyske Division laver Bomærker til Posthus, Bank,
Lejrkontor o. s. v. Søspejderne laver nogle
store, fikse Skilte til Hovedindgangene, Fyens
Division udfører nogle Gengivelser af Korpsets
Emblemer og Mærker. Saadan har hver eneste
Division sin Opgave og er derigennem med til
at skabe den Sukces, som Jubilæumslejren gerne skulde blive. (Disse Ting skal medbringes
ved Ankomsten til Lejren).
Troppene i København og Omegn faar ogsaa
nogle travle Dage inden Lejren. Der er en Masse Arbejde ude paa Lejrpladsen, der skal udføres. Der skal graves Grøfter og udstikkes Lejrpladser, der skal rejses Telte til Staben, til Vagten og Læge og Sygeplejerske, der skal rejses
Flagstang, Signalmast og Gong-Gong, og ved
Indgangene skal der foretages Afspærringer og
Reguleringer af Stier og Veje, og vi haaber, at
alle vil være med, naar Draiby, der er Lejrens
Ingeniør, retter Henvendelse om Hjælp til nogen af jer.
Ogsaa i selve Lejrperioden er der store Arbejder, der skal udføres, men da Spejdere jo er
selvhjulpne Folk, klarer vi det hele selv. Vagttjen este og Kontrol ved Indgangene har Fyens
Division paataget sig under Ledelse af Divisionschefen Steen Larsen, der bliver »Vagtmester«
og kommer til at residere i Hovedvagten, hvor
der ogsaa bliver Nødhjælpsstation og L æg evagt.
Paa »Halmtorve t « vil Frits Hansen fra Frederiksborg Amts Division slaa sig n ed og m ed
Hjælp fra Helsingør ·spejdere sørge for Fordeliu'gen af Halm, Brænde og Materiale til Lejrarbejder.
P r ov iantudleveringen

foregaar

i

»Kødby en «.

Her vil Vilhelm Andersen, der i det borgerlige
Liv er Viktualiehandler, sørge for, at Flæsk,
Rullepølse, Margarine og andre Livsfornødenheder bliver uddelt i nøjagtigt i Kilo og Gram udregnede Rationer, hvorimod han ikke vil have
noget at gøre med Uddelingen af Kartofler.
Frellesvig, der har gjort Indkøbene til Lejren,
har imidlertid købt omtrent en hel Skibsladning
Kartofler; saa de bliver henlagt ved Siden af
Proviantboden, saa maa hvert Hold selv tage
saa mange Kartofler, de kan spise.
Rationerne er beregnet til Hold paa 20 Spejdere. Ved Ankomsten faar Troppen gennem Divisionen udleveret Rekvisitionsblanketter lydende paa 20-Mands Rationer. Det vil derfor maaske blive nødvendigt, at to Troppe kommer til
at afhente Proviant i Fællesskab, men da der jo
alligevel af Troppene skal foregaa en Fordeling
af Provianten til Patruljerne, lader dette sig vel
let ordne.
D e store L ejrbaal vil jo blive holdt i Ulve-

dalene, men de Aftener, der ikke er stort Lejrbaal, vil der blive Mulighed for at holde mindre

Lejrbaal paa en af de to Lejrbaalspladser, der

findes paa Ermelundsletten.
Paa disse to Baalpladser vil Ilden blive holdt
brændende i hele Lejrperioden som Samlingssteder for Spejdere, der i en ledig Stund vil tale
med Kammerater fra andre Egne, eller med
nogle af vore Gæster fra Udlandet. Omkring
denne Ild vil der blive stiftet nye Venskaber og
gamle vil blive befæstede. »Kammeratskabsilden« holdes b1·ændende ved at hve1· SpejdeT
daglig bæreT et Sty/f-ke Ved til den.
V ed »Karussedamm en« Tejses en staT Signalmast. Hvert Lejrudvaigsmedlem leder en Grup-

pe af Lejrarbejdere, og hans Medhjælpere bærer Armbind i Gruppens Farve. Naar Gruppens
Leder er til at træffe i Lejren, hejses et Flag af
Gruppens Farve paa Signalmasten. Grupperne
har følgende Farver :
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe

I (Fritz Lerche) Propaganda: lilla.
II (Knud Jensen) Udflugter: Tødt.
III (Erik Dahl) Lejrorganisation: grønt.
IV (Henn. Schæbel) Indkvartering: gult.
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(;ruppe V (Tage Carstensen) konkurrencer:
orange.

Gruppe VI (Borges Andersen) Opvisninger:
gTaat.

Gruppe VII (Tage Carstensen) Internationalt:
brunt.

Gruppe VIII (John Larsen) Lejrbaal:
møTkeblaat.

Gruppe IX (Erik Pedersen) Økonomi: lyseblaat.
Gruppe X (Ove Holm) Overledelse: hvidt.
Hver Dag hejses der desuden paa Signalmasten forskellig e mærkelig e Tegn, der viser, naar
Proviantudleveringen begynder, naar der skal
stilles op til .Parader, naar det er Spisetid, naar
der aabnes for Publikum, naar de store Opvisninger begynder, naar der skal afmarcheres til
Lejrbaal o. s. v . Naar disse Signaler hejses,
vil desuden »P en store Stemme« lyde. Det er
en Tam-Tårn af den Slags, som Negerstammerne i Afrika bruger.
Paa »Totemhøjen« rejses en mægtig Totempæl, og udenom denne ophænges de store Oksehuder, som ogsaa var ophængt ved Jamboreen
i 1924, og hvorpaa mange af de udenlandske
Spejdere, der dengang deltog i Lejren, har malet deres Navn. Desuden vil der i Lejren blive
Udstilling af de mange Trofæer, Mindefaner,

Ingen Tur er vellykket
uden Sang
Der skal Sange og Viser til
for at gøre en Tur rigtig vellykket. Først gennem Marchsange, Cyklesange eller Lejrviser kommer den rette Stemning frem . - >>Syng med
Kammerat « er Navnet paa
Gustav Bierings nye Spejdersangbog. - Den indeholder
Sange af alle Slags med tilhørende Melodier. Flere af
dem er allerede velkendte,
Formatet er saa lille, at man
lige kan have den i Lommen.
Og Prisen en Bagatel l Kr.
Tag den med paa alle Ture.
Gyldendal·

»Syng med Kammerat«
26
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Sølvpræmier, Mindegaver og 'Mincl.eskincl., som
Korpset har.
R etræten og R eveillen vil hver Morgen og Af-

ten blive blæst paa de to store Broncelurer, som
Korpset havde med til Jamboreen i England
1929, og af hvilke vi overrakte Baden-P owell en
Kopi ved han~ :Besøg i den danske Lejr. Ved de
stor e P arader, vil der blive blæst til Samling
paa Kuduhornet, Baden-Powells Gave til os i
1932. Kuduhornet blev baaret gennem Danmark
fra Skagen til K øbenhavn af Spejderne i det
store Stafetl~b.
Foruden de egentlige Sportskonkurrencer i
Jubilæumslejren, vil der blive arrangeret en
Patruljekonkurren ce, un der hvilk en Patruljerne

:t'aar Lejlighed til at lære Dyrehaven at kende.
Grundlag samt de Materialer, der skal bruges, udleveres til a lle Patruljer den første Dag
i Lejren, og saa maa Førerne selv om, hvornaar
de vil løse Opgaverne.
Endelig bliver der, som før nævnt, en gennem
hele Lejrperioden løbende Enkeltmandskonkurren ce i Tegning af Lejrar bejder. De bedste
Tegninger vil blive p r æmieret, og iøvrigt vil
alle Tegninger blive tilbagelever et, saaledes at
de kan være til Nytte i Fremtiden.
Karton til at tegne paa vil blive udleveret.
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DAN.NYS FLOK
Fortsat Roman . ·
Oversat af Aage Jørgensen.

III. I<idnapped.
»Seks Kilometer !« Manden gjorde en Grimace.
»Maaske ad d enne Vej, men nær mere fjor ten ad
den anden Vej; De maa køre et Stykk e t ilbage
og bøje ned ad en en dnu værre Vej end denne;
saa kommer en Mængde Biveje - jeg er bange
for, det er en hel L abyrint. « Han saa meget
tan kefuld . ud. »Hvordan skal jeg bedst forklare
Dem det? «
»Det er ærgerligt, « sagde den æ ldst e af Damerne, »Vi er a llerede fo r sin ket paa Grund af en
P unk tering, og vi skal være der Klokken ha lv
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.Dania Spejder- og Vandresko har . lolgende
særlige Fordele :
Skoen har forstæ rket Sva ng. Mellemrodsbenen e i Foden fo r rykkes ikke.
Taak. ppen er gjort hoj. Der e r god Plads for Tæerne.
Omlcrlng Skoe n er anbragt e r, ekstra Re m. Skoen holde s fast Om foden.

Ove rlæderet er sk .. ret l eet Stykke. Skoe n er vandtat.
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fire. 14 Kilomet er ! Og indviklede Veje, hvor vi
kan køre vild - «.
Begge Damerne saa skuffede og æ rgerlige p aa
den forklædte Spejder.
»Ja, det er ærgerligt, « sagde han, »det g ør
m ig ondt ; var det et m eget n ødvendig t Besøg? «
»Det var ikke et B es øg , - d et var en Ba rne daab, - min lille Niece - ,« forklarede den unge
Pige.
»Og jeg skulde være Gudmoder ,« tilføjede d en
a nden næsten g rædende, »vi har kørt 60 Kilom et er .«
»Som Spejder k ender jeg naturligvis hver T omme af Vejen,« sagde Manden , »jeg kunde finde
den i Mørke; jeg har k ørt den mere end en Ga n g ·
i Mørke - forresten pudsigt nok i en Vogn
Mage t il Deres ,« tilføjede han, »m en det er saa
morderlig svært at forklare andre Vejen .«
Han saa venlig og medlidende ud.
»Hør en Gang! « sagde han pludselig, og ha ns

Ansigt lyste op, »de andre Spejdere ned ad Vejen
er nok til at bevogte Vejen, jeg tager med Dem,
hvis De vil have det, saa kan jeg vise Dem
Vejen. «
(Fortsættes.)

MOTORCYKLER

Ulven har en skarp
Næse.
Der var en gammel, arabisk Rejsefører, som
var helt blind. Alligevel kunde han finde Vej i
Ørkenen - ved at lugte til Sandet. Af og til tog
han en Haandfuld Sand op og lugtede til det for
at være sikker paa, at han fulgte den rigtige
Vej. Han kendte Lugten af enhver Lejrplads,
straks han kom til den.
En Ga .ng troede hans Ledsagere, at de kunde
narre ham. De tog en Pose med Sand med fra
den sidste Lejrplads, og om Aftenen gav de ham
noget af det, idet de fortalte ham, at de lige
havde taget det op. Araberen lugtede til det,
saa forbauset ud - og lugtede igen. Saa sagde
han ganske ulykkelig, at han maatte have taget
helt fejl af Ruten og havde ført dem tilbage til
den gamle Lejrpads. Den gamle Mand var
utrøstelig, lige indtil de indrømmede, at det hele
var en Spøg.

Smil.
- Hvorfor græder du, min Dreng?
- Min Far har banket mig.
- Det skal du ikke græde for, alle Fædre maa
sommetider banke deres Drenge.
- Ja, men min Far er ikke som andre Fædre.
Han er ved Musiken, - og han slaar paa Stortromme.

lndia
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Kong Georgs Tak.

I Anledning af den engelske Konges 25 Aars
Regeringsjubilæum sendte Korpset en telegrafisk Hilsen til den engelske Gesandt i København.
Gesandten viderebragte Hilsenen, og
Korpset har nu fra Kongens Privatsekretær
modtaget følgende: »Please, express to Danish
Scouts The King's sincere thanks for their kind
message«.
En Tur til JugoslavienI Dagene fra den l. til den 11. September i

Aar afh oldes en stor Spejderlejr i Jugoslavien.

Filmen
bliver

fremkaldt

rigtigt hos os og vi leverer det
bedst e

Aftryk

FOTO=MAOASINBT Als
Bloch, Roulund & Sperling

Frederiksborggade 7 (ved Nørreport)

Det Danske Spejderkorps er blevet indbudt til
at deltage i Lejren, og naturligvis vil vi gerne
det, hvis vi kan stille et Hold sammen. De fleste af jer vil jo nok være i Skole paa den Tid,
men skulde der være nogen , der har Tid, Lyst
og Raad, skriv saa blot til Korpskontoret, hvor
I vil kunne faa nærmere Oplysninger.

Mors Dag.

En Spejder har skrevet til Redaktionen i Anledning af H- g's Artikel i Maj-Nummeret, idet
han synes, at det er aldeles forargeligt, at man
paa en bestemt Dag i Aaret skal vise sin Moder Kærlighed. Gør man det ikke hver Dag i
Aaret, er det Hykleri at gøre det en enkelt Dag.
Der er naturligvis noget i det, den Spejder
siger. Men alligevel tror jeg, at Mors Dag har
sin store Betydning. Vi Mennesker har saa let
ved at glemme, vi bliver saa n emt vanebestemt.
Vi tager vor Moder og hendes Arbejde som en
Selvfølge. Da er det ganske sundt, at vi en
Gang imellem bliver rusket op, og at »Mor«
bliver udsat for det skarpe Projektørlys, saaledes at vi rigtigt kan se, hvad hun betyder for os.
Men Idealet var selvfølgelig, at vi saa det hver
Dag i Aaret - og handlede derefter.

SUPERCHROM
Film
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Redaktøren stger.
(Fortsat fra Side=30.)
Personlig e Forber edelser.

Har du alle dine LejrGrejer i Orden og
din personlige Udrustning? Og er din Patruljes Kluns helt i Orden ? Ellers er det paa
højeste Tid, at du indhenter det forsømte. Ingen Patrulje .. og ingen
Spejder maa møde i
Korpslejren
uden
at
have alle Ting og
sig selv - i fin Orden.
Husk, at der skal Navn
paa alle Grejer. Ikke
mindst af Hensyn til
Transporten. Glem
ikke Posesystemet, som bruges af alle erfarne Spejdere. Og husk,
at du skal møde med
Hat! Rigtig Spejderhat l
En

»Jamboree-Meis«.

Det er lykkedes Erik
Sjøquist, Depotet,
at
konstruere en ny Rygsæk, som forener Bergans Meisens og Jamboree-Tornystrets gode
Egenskaber.
Den ny
Rygsæk
er
indrettet
som det gamle Tornyster, men med en Del
Forbedringer,
saaledes
at den f. Eks. ikke varmer paa Ryggen; endvidere er den bedre afbalanceret, saa at man
kan bære større Byrder
uden Besvær. Den
ny Jamboree-Meis lader sig med Lethed anbringe paa en Cykle,
enten paa Styret eller
paa Bagagebæreren.
Med Spejderhilsen!

~·

MAN KAN GODT MORE S10
over en god og spændende Bog og dog
faa en Mængde interessante Ting at vide!
Du skal ønske dig.:
HAKON MIELCHE

Monsunens
sidste Rejse
Det er den morsomste Rejsebog,
der er kommet i mange Aar, siger Pressen, og der er c a. l 00 Fotografier og 600 Tegninger.
Pris Kr. 7.50
i Helbind Kr. 10.00
FOKKER

Den flyvende Hollænder
Den verdensberømte Flyvemaskinekonstruktør fortæller uhyre
spændende om sit Liv lige fra Drengeaarene, hvor han
var Familiens Rædsel med sine mange Eksperimenter, til
han endnu ganske ung naaede Verdensberømmelsen.
Som i en spændende Roman oplever du her hele Flyveteknikens Udvikling.
Kr. 4.50, i Vælskbind Kr. 8.00

CRAMER

Paa jagt efter Chancen
Her er Eventyr for alle Pengene, og saa er de selvoplevede!
En dansk Proprietær fortæller her om sine spændende Oplevelser paa den argentinske Pampa. Han er Faarehyrde,
Entreprenør og meget andet, han slipper godt fra det alt
sammen, - men ganske vist med mere eller mindre Held,
og aldrig med "Lommen fuld af Guld".
Kr. 4.50, i Vælskbind Kr. 8.00

HASSELBALCH
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det ~ndre af Australien,
der er temmelig tyndt befolket, findes der en
Mængde »Lone-Scouts«, Spejdere, der er alene
paa Stedet og derfor indregistreret direkte under Hovedledelsen. Nu er der imidlertid blevet
arrangeret regelmæsige Spejderudsendelser i
den australske Radio, saadan at der kan skaffes
Forbindelse med de ensomme.

En Mand i Hamilton paa
New Zealand henvendte sig forleden til en
Læge og beklagede sig over, at han havde traadt
en .Sten op i sin ene Fod. »Stenen« blev fjernet ved et operativt Indgreb og viste sig at
være en usleben Diamant. Han solgte den for
500 Kroner.

TELTE
faas

bedst

og

størst

En Hunds Trofasthed kom
forleden til at koste en Amerikaner 6000 Kroner. Han var gaaet til Kirke og lod Hunden
blive alene hjemme for at passe paa Huset. I
Mellemtiden skete en Kortslutning, og der gik
Ild i Huset. Naboerne vilde trænge ind for at
slukke Ilden med det samme, men Hunden forsvarede som en rasende Hovedindgangen og tillod ingen at nærme sig. Først da dens Herre
kom tilbage fra Kirken, kunde man begynde at
slukke, og da var der allerede ødelagt for 6000
Kroner.
B aden-Powell har paa sin
store Rejse ogsaa besøgt Torsdagsøen Nord for
Queensland i Australien. Der er kun 700 Indbyggere paa Øen, men Baden-Powell blev ved
Landgangen alligevel modtaget af ikke mindre
end 180 Spejdere og 80 Pigespejdere. Ganske
vist havde de laant nogle Stykker fra de omliggende Øer, men det var alligevel flot præsteret.

KROG's Køreskole,

Gyldenløvesga~~

er anerkendt som det Sted, hvor man hurtigst og

sikrest og endda billigst opnaar Kørekort. Vort go de Renomme skyldes den meget lave Dumpepro -

cent og de Tu sind tilfredse Elever, der aarligt forlader Køreskolen. Ring endnu i Dag fil en gratis
Prøvetur i en af vore 18 smaa moderne Skolevogne.

Udvalg

Helt Kursus Kr. 50
Central 3007 • 6021

Biler udlejes uden Fører

hos

POUL HOLM
SILKEGADE Il

TELEFON 3082

Køb

Forbindingskasse
og Materiale

SOVEPOSER
i mangeKvaliteter fra Kr. 9,75-25,50
D u n- o g L a m a s o v e p o s e r
Rygsække og Vandresko
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SANKT MATTHÆUS APOTEK
,

(L. WERNER)

ISTEDGADE 24 -

Telefon Central 2810

En Rødkælk i Waukegan i
U . S. A . fandt forleden et Stykke Traad paa
Vejen og vilde flyve tilbage til sin Rede med
det. I Træet hang Traaden imidlertid fast, og
Rødkælken fik den viklet saaledes om sine Vinger og Kløer, at den ikke kunde komme løs
igen.
Heldigvis blev Uheldet observeret af venlige
Mennesker og Brandvæsenet tilkaldt. Man satte en Stige op i Træet, en Brandmand befriede
varsomt Rødkælken for Traaden, og den lille
Fugl tog derefter ufortrødent Traaden i Næbet
igen og fløj hen til sin Rede!

S t å lpennan har inte varit i
bruk mer an sedan 1820. D essforinnan anvande
man gåspennor, som borjade anvandas redan år
553.

Det amager efter mere <>a lad dem blot spise det.
Thi Høegh's danske Laktidsltonfekt et ikke alene lækkert,
det er altid friskt og det er
oundt. Naar Børnene vil hsve
oøde Saget, saa kan D e ikke
give dem noget bedre end
det gode danske

H0EOHS

LAKRIDSKONFEKT

SUCCE S
HVER GANG!
Sæt en SELOCHROME
Rullefilm dit Kamera, og ReIIJlo>::.._...
sultaterne vil vise, at S EL0CHROME er hurtig, farvefølsom og kan taale en kraftig Overbelysning.
De Egenskaber en Rullefilm
skal have for at give
SUCCES, HVER GANG!
1

ALT X FOTO OG KXN0

1

BACH & KIRK
KØBENHAVN K .

-
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Fra Divisioner og Troppe

GUNN·AR IH OMASSEN
SCT. HANS TORV 3, MEZZ.
KØBENHAVN N. TLF. NORA 1308

MASKINAFSKRIVNING
SPEC.: MASSEDUPLIKERING

K" b e s

e- o m

o m ·o

l C e n!

Enhver Spejder
bør altid medføre

en .~ 1r1~•• Forbindpakke
eller • ...4
• • Forbindetui
Praktisk Lommeformat
Faas paa Apoteket

B A N G

& T E G N E R Af s
Forbindsstoffabrik
KØBENHAVN K

Skipper Clements Trop, Aalborg.
I Efteraaret 1934 havde Troppen flere udmærkede Week-end-Lejre, deltog med Kolonnens øvrige Troppe i en stor Kolonneøvelse mod
Randers i Rold Skov, havde en 40 km Vandring
og sluttede Aaret med den sædvanlige fornøjelige Julefest.
Aaret 1935 aabnedes med Deltagelse i Kolonnens Nytaarsparade, Fastelavnsfest og en meget fornøjelig Tropsfest ·med Foredrag og Lysbilleder om Himmerland af Lærer Detlev og
Frue, Sang og Musik m. m. af Spejdere og Ulveunger.
I Paaskedagene afholdtes en Tropslejr i Binderup ved Nibe, i Bededagsferien Patruljelejre,
dels i Løkken, dels i »de tavse Mænds Dal« i
Allerup Bakker.
Der har endvidere været afholdt de sædvanlige Patruljemøder og Ture, maanedlige Tropsmøder, og 11 Mand har i Juni taget II Kl. Prøven, saa at alle i Troppen (de fleste er ny ) nu
er II Kl. Spejdere. 16 Mand har gaaet 40 km
Turen, l har bestaaet Svømmeprøven, 14 Mand
Stifinderprøven.
En Del af Troppens Spejdere deltager i Ermelundslejren. For de øvrige afholder Troppen sin
sædvanlige 10 Dages Sommerlejr.
Troppens Maanedsblad »Bavnen«, der nu gaar
i sin 7' Aargang, er pr. Juni udvidet med en Afdeling for Ulveungerne, »Ulvehylet«.

Skipper Clements Flok.
Flokken har deltaget i Kolonneparade, Jule-,
Fastelavns- og Tropsfest og iovrigt trænet til
l' Stjerne, som alle nu ha;:- taget. Endvidere
har Ulveungerne lavet en Del Modelarbejder i
Karton, og Turene har i Forsommeren været
foretaget paa Cykle, bl. a. til Paulstrup Sø og
Restrup Krat.

TELTE

r

DE BEDSTE OG DERFOR DE Bll, LIGSTE

Det bedste
·Det billigste
_Det smukkeste

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

Dampvaskerief THOR
Aktieselskab

Torasvej 7-9-11- Te/f 9770 (5 Ledninger)
Vogne over hele Byen hver Dag

J4

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

H. Halmøe

Cort Adelersgade 8

~~~EEFNO:A~YNE~ 6762

Sønderjylland.
Sønderborg Spejdertrop har siden l. Marts
forøget sit Medlemsantal fra 21 Sp. til 47. Desuden e>: en Ulveflok under Dannelse - til denne
er der sikret 10 Drenge.
Ved Siden af Spejderarbejdet er der blevet
startet nye Troppe i Nordborg og Augustenborg paa henholdsvis 24 og 18 Spejdere. Sidstnævnte Sted er der ligeledes startet en Ulveflok paa 13.
En Spejdertrop er undervejs i Broager. Troppene er blevet sammensluttet i ny Kolonne: Dybbølkolonnen.

EENHJUlET PAAHÆNGSVOGN
TIL CYKLER
48,oo KR.

PATENTBESKYTTET

NYTTEHJULET

WYTA
Østerbrogade 2 A - Palæ 5633
(Østerport Station)

Nørrejyske Division.
I Pinsedagene afholdt Nørrejyske Division sin
24' Foraarsturnering.
Den blev afholdt ved Asmild Kloster ved Viborg i Teltlejr og som en udpræget Patruljeturnering. Der deltog ca. 200 Spejdere, idet mange
Troppe var forhindret i at deltage p . G. af Eksamen. - 2' Randers vandt Rævehalen.

J. Grøndalsvænge Trop og Flok.
1' Grøndalsv æng e Trop og Flok er flyttet til et

nyt og større Lokale Limfjordsvej 38. Arbejdet
er i stadig Fremgang; der er nu 20 Ulve og 45
Spejdere.

l Lejren
bør kun bruges

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

Faas hos alle Købmænd

~;~~ttll~ll~

1\TIIetl
l-a- l1\llJl.

Jnnw. Maffjl;

~~
paa egne moderne Brænderier.

(};zllf. SchR(>ki4 Kblwn. 5tabt. 1895.
Egen Jmport.

Soveposer
med Lynlaas
kun

12.85

stoppet med
Krøluld,
170 cm lang

CROME &
GOLDSCHMIDT
Sports-Afd.
Stuen
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DIN----l UDRUSTNING TIL

KORPSLEJREN
l

Uniformen
Hatten

l

H Vi d e L ejr
Bælt v t
l

0

1

Cl> en reglementerede CUniform, der bærer fK o r p s e t s
§odkendels=9Uærke faas kun gennem CV e p o t e t og
dets fJorhandlere. - $e altid efter dette 9Uærke.

Du har vel Korpsets Spejderhat, ellers maa
du anskaffe den til Jubilæumslejrren. En Spejder er ikke paaklædt uden Spejderhat

Pris Kr. 6.oo
HUER - Marine Model. Pris Kr. l.oo
Røde Liljer til Paasyning
Pris Kr. o.l5
Prima haandsyet Spejderbælte. Sort Spænde
med dansk Inskription
Pris Kr. 2.25
Løse Spænder
Pris Kr. o.5o

Sommerens Nyhed. JAMBOREE-MEISEN, en
R ygsæ kk enRygsæk
fo1 dig. Rygsækken er holdt ud fra

Ryggen med et System af Gjorde, hvorved
der kommer Luft til Ryggen, saaledes at man
ikke bliver varm og øm. Den rigtige SpejderPris Kr. 13.85
Rygsæk.
Jamboree-Tornyster
Pris Kr.IO,OO

Soveposer

•

S

•

plsegre]er

Uldne Tæppesoveposer Priser fra Kr. 7.oo
Lamasoveposen
Pris l{r. 13.85- !4.85
Uldne Tæppesoveposer med Vindtøjsovertæk
Priser fra Kr. 17.50
Dunsoveposer. Prima halvduns Soveposer.
Længde 185 cm, Vægt 1000 gr. Faas i grønne
og· Khaki
Pris Kr. 19.50
Sovepose-Overtræk, vandtæt Pris Kr. 2.25
Hvide Emaille Tallerkener
Kulørte Emaille Tallerkener
Hvide Emaille Krus
Billigt Børnesæt
Alum. Kniv, Gaffel, Ske og

Pris
Pris
Pris
Pris

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

o.60
o.75
o.75
1.5o

Teske i Hylster
Pris Kr. 1.50

DET DANSKE SPEJDERKORPS
SKINDERGADE 27
KØBENHAVN K.

TELEFON

10909
1 12

o3

DEPOT

Ordrer over 20 Kr. sendes portofrit over hele Landet

•
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MYSTIK I MOSHYTTEN
En sa"n-d{ærd)g Lejroplevelse
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ~l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
af A R N E B A N G
Det var en graa og skyet Dag, da Godsejeren
viste os Vej til Moshytten. Nu begyndte det
at blæse stærkere og stærkere, Granerne og Bøgene tog paa at suse og svaje, og lige i det
Øjeblik, da tykke Hannibal kantede sig ind gennem Døren, faldt de første Stænk store,
tunge Draaber. Hundedagene var paa Vej!
Hannibal vendte sig og stak Hovedet ud; en
stor og fed Draabe ramte ham lige paa Næsen
med et Plask.
»Jeg tror, det regner, « sagde han.
- Vi spiste til Aften, tændte op i Pejsen og
satte os til rette om det buldrende Baal. Blæsten tudede, og Regnen piskede mod Ruderne.
Grankvistene knitrede, »skød« og brændte over
med en langtrukken Hvislen, - og Flammerne
dansede, saa der dannede sig mystiske Skygger paa Loftet; de kom - og forsvandt i eet
Væk . ... ..
Uglepatruljen havde en hyggelig Aften; og
Kammeratskabsfølelsen ban dt os sammen.
Endelig krøb vi til Køjs; men der var en
Køje for lidt; Hannibal tilbød frivilligt at ligge
paa Gulvet.
»Jeg har været i Lejr før, « sagde han, »og
jeg kender Uglepatruljens Skarnsstreger; hvem ved nu, om ikke en eller anden af jer har
taget Bundbrædderne ud af den Køje, jeg skulde
have ligget i? Eller om en havde ligget og gennemboret mig med Naale franeden af i Nat! «
Snart sov alle; Hannibal gryntede i Søvne
som en Gris.
Der lød et Brag, som af noget tungt, der
faldt - saa blev der stille. Kun Stormen hylede
i Træerne der ude. Jeg var den eneste, der havde hørt Larmen.
Jeg satte mig overende i Køjen og stirrede ud
i Stuen; jeg kunde lige skimte Hannibal, der
rørte sig uroligt i Søvne; de an dre Spejdere i
Køjerne trak Vejret dybt og regelmæssigt; de
sov trygt.
Alt var roligt.
Jeg troede, jeg havde drømt og lagde mig ned
igen; men jeg kunde ikke falde i Søvn; saa laa
jeg blot og stirrede ud i Rummet.

Udenfor rev Stormen et Hul i Skydækket, Maanen skinnede gult, og nogle lan ge, blege
Straaler faldt ind gennem Vinduet og ramt e
Hannibal, hvis Ansigt fik et mærkeligt og uhyggeligt Udtryk.
»I en ordnet og reduceret Ligning af anden
Grad i x .. .. .. ... ,« hørte jeg ham mumle. Matematikken red ham som en Mare, - selv om
Natten kunde han ikke blive fri for den.
Og saa skete det!
Jeg f6r op - og for første Gang i mit Liv
saa jeg Hannibal flyve.
Jeg gned mine Øjne - vilde slet ikke tro paa,
h vad jeg saa. Var det Spøgeri eller Virkelig,
hed?
Jeg kneb mig i Armen - og var klar over,
at jeg var ved mine fulde fem .
Tykke Hannibal løftede sig langsomt og gra-

Husk at forlange

GALLE & JESSEN's

Flødekarameller

9
.

VARIATIONER

Ren Fløde, Chokolade, Mocca , Rom,
Hindbær, 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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Ytlll med
paaYUP

pqidljr

•~~e~!fn!:
Benyt

SlangerupBanen
til Udflugternel

TRYKSAGER
af enhver Art leveres

HANSEN & ANDREASEN
BOGTRYKKERI
Godthaabsv. 22, C. 15296

INGEN SPEJDERSAMMENKOMST .UDEN
A/S DE FORENEDE MINERAL VANDSFABRIKEAS

MINERALVANDE
GØR DERES BESTILLING N U PR.
TLF. CENTRAL 6071 & NORA 601
Vognene kø r e r overalt- Varerne er frit leverede
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vitetisk op i Luften - som en oppustet Ballon
a la »Graf Zeppelin«!
J eg stirrede og stirrede anstrengte mine
Øjne - - og opdagede nu, at Hannibal ikke
svævede frit i Luften, som jeg først syntes, men at selve Gulvet hævede sig lige paa den
Kvadratmeter, hvor den sovende Dreng laa.
Der maatte findes en Løngang med tilhørende
Lem under Hytten. - Jeg var blevet mere rolig nu, da jeg havde Sikkerhed for, at det ikke
var Hekseri!
Men - hvem var under Lemmen?
Aldrig ha.r en Patruljeførers Ansvar staaet
mere stort og vanskeligt for mig end da! Hvis
der nu var maskerede Banditter med Revolvere
under! - Og hvis de vilde tage alle vore Penge - ja, det vilde de ikke blive rige af; men vi kunde da ikke leve uden Føde, og
Hjemvejen gik over Bælterne, og der skulde betales Billetter .... . .
Tankerne svirrede gennem mit Hovede; endelig satte den Ide sig fast, at Lemmen for alt i
Verden ikke maatte komme op ... .. .
Ved Hjælp af en Knappenaal havde jeg snart
vækket alle Kammeraterne.
»Av! « hylede de, »skal vi op allerede nu; det
er jo bælgmørkt. «
De spærrede Øjnene op.
»Se, Hannibal! « skreg en.
~ Hekseri , Spøgeri! «
»Rolig, « stønnede jeg, »det er ikke Spøgeri,
men Hannibal ligger paa Lemmen til en Løngang, hvorfra nogle Banditter i Øjeblikket er
ved at trænge op!
Hannibal hvinede, da vi alle styrtede os over
ham for at trykke ned paa Lemmen.
»Av, min Mave! «
Han troede til at begynde med, at han blev
overfaldet; men til sidst troede han, at vi havde
en højst upassende Spøg for m ed ham.
Derfor forklarede jeg ham Sagens Sammenhæng.
»Vi slipper aldrig levende fra det! trøstede
han.
- Det var holdt op med at regne, og Vinden
var sagtnet af; Maaneskinnet faldt lige ind paa
os; henne i Pejsen ulmede Gløderne.
Da vi havde ligget et Kvarters Tid og i Angst
afventet Dagens Komme, lød der pludselig en
bragende Latter.
Jeg sprang op; henne ved det ene Vindue kikkede tre store Spejdere ind.
Jeg smækkede Døren op - og spurgte uforskammet, hvad Meningen var.
Da Spejderne var naaet saa vidt, at de kunde
tale for Grin, bad de os først gaa væk fra
Lemmen; der havde ingen været under den de
sidste tretten Minutter, sagde de.

-

Magasinet udgaar ik k e l
August Maaned.

De skulde hilse fra Godsejeren og bede os
ikke forsmaa den - de tog en Lagkage frem.
Vi blev øjeblikkelig bløde om Hjerterne.
Der blev lagt mere Ved paa GlØderne i P ejsen, - og snart flammede et hyggeligt Baal op.
Vi satte os om Baalet - og sludrede som kun
Drenge kan det.
De tre fremmede fortalte, at Godsejeren der iøvrigt var gammel Spejder selv - havde

ladet Løngangen lave, fordi det morede ham at
forskrække sine Gæster; derfor havde han sendt
Bud efter dem og givet dem en Lagkage med
til os. Det havde vistnok været Meningen, at
vi først skulde bastes og bindes, - og saa bagefter have Lagkage til Trøst. Nu, da vi havde
afslaaet det lumske Angreb, spiste vi den med
godt Humør som Sejrens Pris.

Køb et HELLESENS
og

vi n d

Rejsen

med

til
Syd-Amerika !
Zeppeliner

Er I med i Hellesens store Flyve-Konkurrence?
lste Præmie en Flyvelur til Syd-Amerika, frem
og tilbage, med Luftskibet Graf Z ep p e lin. Hver
Maaned 110 Præmier, Ophold i Hellesen s Flyvelejr med g-ratis Flyvefur og Luftpost Frimærkes~rier. Med ethvert Hellesens Elemrnt følger et
smukt Flyve-Billede med Kupon. Kupon en klippes
af og indsendes til Drengebladet, Admiralgade 28,
København. Følg med i Drcngebladet, der brin ger
Regler for De~ t agelse, Vinderliste, og en Gang um
Maa neden et Flyve-'dille de med Kupon til

tELLE~EJ\1$
FLYVE-KONKURRENCE

NEFA-LYGTER

FILM
- - - - -... Enhver Patrulje skulde
Aaret rundt tage levende
Film af Øvelser o. s. v.

l

Komplette Sæt, Optager
_ _ _ _ _ _ _,;;; og Gengiver fra Kr. 135
Forlang

Brochure

BELGISK

IMPORT
(Fotografisk

NR. VOLDGADE 21
læste Nummer udkommer
~· t. September.

COMP~

Speciai-Forretn i n g)

KØBENHAVN K

Det Danske Spejderkorps
Studi estræde 30, Tlf. Byen 8310.
Korpskont01•:
Kontortid 12-17, Lørdag 12- t4,
Mandag 12-17 og 19-21.
Giro 2284.
Spejdernes 1\lagasln:
HEDAKTION:
Lamlsrctssagfører Tage Ca rst ens•·n ,
frederiksholms Kanal 18, 1\ .
Officielt Depot:
De t danske Spejderkorps Depot ,
Skindergade 27, K.
Nordisk Spejdcrsport:
(Fører bladet)
REDAKTION: Ingeniør Ove Holm.
Ekspedition: Korpskontoret
Fr. Palm Greisens Bogtrykkeri ,
Pilestræde 52, Telf. 4619 og 13318.
ANNONCEEKSP.: Fru M. Helmmth,
Kalvebod Brygge 2 2 • Telefon Byen 8630.
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_ moderne Drenges
Stormagasin
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