


En morgentur 
Det er et tosset vækkeur, jeg 

har. Kan du tænke dig noget mere 
uanstændigt vækkeur? En søndag 
morgen vækkede det · mig hele 2 
timer for tidligt. I min søvnighed 
var jeg kommet op, havde fået bØr
stet tænder og pjasket vand i ho
vedet, fØr jeg opdagede det. Jeg 
kastede et langt inaerligt blik på 
den varme seng . . . . . . og så be
stemte jeg mig alligevel til at fra
ve en tur i den stille by. Vi skulle 
på tropstur, men der var nu væl
dig god tid, til vi skulle mØde. Ti
den gik dog let for mig, fordi jeg 
nØd at se byen vågne op. 

Pludselig blev jeg revet · ud af 
mine stille betragtninger. To cyk
lister var kommet farende omkring 
hjØrnet og var ved a~ vælte mig. 
Bremserne hVinede, og behændigt 
sprang de to drenge af deres cyk
ler, mens de reddede morgenbrØ
det fra at falde ua af de store ba
gerkurve. 

De havde travh, kunne jeg se, 
men da de var i spejderuniform, 
måtte vi jo have os en sludder. De 
skulle også på tur, men brØdet 
skulle fØrst klares. Med et mun
tert »godmorgen<< sprang de igen 
på cyklerne og forsvandt flØjtende 
om det næste gadehjØrne. 

Da jeg nogle dage senere mØd
te deres tropsfØrer, fortalte jeg 
ham om mØdet, og han forklarede 
mig, at det var den ene af dren
gene, der havde pladsen hos ba
geren, men hver gang de skulle på 
tur, mØdte kammeraten op hos ba
geren og hjalp sin ven, så han og
så kunne komme med på turen. 

Hvis jeg havde et fint diplom, så 
ville jeg overrække det til ham og 
alle hans kammerater, som går 
rundt og hjælper i det stille -
uden de store ord. 

Carl. 

Forsidebilledet 
er denne gang hentet i Sve
rige. 2 svenske patruljefØrere 
orienterer sig under Blå Haj
ken. Foto: Knud Erik Sund
stram, Fji:ilkinge. 
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KIPANDA S. opgave 

Baden-Pawell's Mafeking-drenge var dygtige til at bringe mel
dinger fra det ene sted til det andet og til at signalere. - Som 
ordonnanser og spejdere måtte de stå på hØjde med de ·indfØdte 
og lære af deres metoder, - de måtte kunne aflæse rØgbålenes 
signaler på de åbne sletter, og når zuluerne på tam-tam'er eller 
udhulede trækævler dunkede og hamrede deres hemmeligheds
fulde budskaber fra stamme til stamme gennem junglen, måtte 
spejderen kunne forstå meldingen, nedskrive den og aflevere den 
i hovedkvarteret. . 

Ordonnanserne måtte sørge for at. holde deres budskaber skjult, 
og de måtte kunne affatte dem · i kodesprog for det tilfælde, at · 
meldingen trods alt skulle falde i de gale hænder. Patruljerne 
havde indbyrdes deres egne, hemmelige meldesystemer, - f. eks. 
havde hver patrulje sin BUDSTIKKE, - en stump af en kæp, . ' 
der var slebet rund som et kosteskaft i ganske bestemt tykkelse 
og · længde. Ofte var disse budstikker i enderne rigt udskårne, 
malet 'i stærke farver eller smykket med fjer, slangetænder: og 
Vi'ftisvinebØrster ·- symboler på hurtighed, snedighed og styrke, 
- således at budstikken så ud som en zulu-medicinmands totem
stok, der var urØrlig for alle andre end netop medicinmanden. 
I KIPANDA'en - udvælgelsen af de bedste patruljer - er der 
brug for Mafeking-drengenes egenskabr som ordonnanser. Der
for lyder opgaven i februar: 

Hver patrulje fremstiller sin BUDSTIKKE . og ind
sender den til divisionschefen senest den 10. marts. 

Budstiken skal være 34 cm lang, hvoraf de yderste 7 cm i hver 
ende må udnyttes til eventuel udsmykning, medens det midter
ste stykke på 20 cm skal forblive glat og rundt som et kosteskaft 
og nøjagtig 23 millimeter i diameter. 
Den kodemelding, I finder i dette nummer af »Magasinet«, lØser 
patruljen i fællesskab, og lØsningen indsendes sammen med bud
stikken. - Men for jeres egen skyld: I gØr klogt i at løse koden 
snarest muligt, således at I senest den 15. februar er kendt med 
dens budskab!!! 

~--------·-------------------------

VIGTIGT! 
Da KIPANDA-opgaven denne gang er af speciel karakter, gæl
der fØlgende: 

Selv om patruljen ikke lØser kodeopgaven, og den eller de deraf 
fØlgende opgaver, går patruljen ikke ud af Kipandaen, men kan 
fortsætte, men får selvfØlgelig mindre points end de patruljer, 
der lØser hele opgaven. 

Budstikken skal dog under alle omstændigheder laves og ind
sendes. 

KODEN FINDES SIDE 38! 

... 
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Spejdersport i Ceylons fængsler 
og blandt spedalske' 

I fortsættelse af min tidligere 
artikel om Ceylons spejdere skal 
jeg denne gang omtale det spej
derarbejde, der på Ceylon udføres 
for handicappede eller særstillede 
spejdere, d .v.s. drenge og unge 
mænd, der p. gr. a. en langvarig 
sygdom eller brist i karakteren er 
anderledes stillede end andre. 

Allerede i 1924 fik nogle spej
derfØrere den tanke, at forsØge at 
drive spejdersport inden for mu
rene i Welikade fængslet i Colom
bo, der rummede unge forbrydere 
på fra 16 til 21 år og med mere 
nd l måneds straf. Efter at en del 

vanskeligheder var overvundet, 
startedes en rovertrop med 20 un
ge mænd, der frivilligt tilsluttede 
sig og aflagde spejderlØftet. 

I 1926 var troppen imidlertid 
vokset til 70, forsøgsperioden var 
forbi, og der kunne afstikkes faste 
rammer for arbejdet. Flere fæng
selsbetjente var blevet interesseret, 
og de fik orlov for at kunne tage 
på gilwellkursus og derved stå 
bedre rustet til hvervet som spej
derførere. Også regeringen fattede 
interesse for sagen og ydede Øko
nomisk støtte til deltagelse i fØrer
træning, uniformer og - lejrud
styr. Lejrudrustning, spØrger du? 
Ja, lejrudrustning, for udover 
ugentlige rovermØder foretager 
denne særegne trop, der idag tæl
ler mere end 100 medlemmer, 
weekend-ture hver 14. dag! I fuld 
rihed nyder disse unge lovbrydere 

af hvilke adskillige udstår stre;
ge straffe for alvorlige forbrydel
ser - her lejrlivets glæder med 
deres fangekammerater. Hvert år 
udvælges desuden nogle af disse 
rovere, der får lov til at deltage i 
korpsets årlige Gilwellkursus på 
helt lige fod med spejderfØrerne 
uden for fængslets mure .... 

Men hvordan kan det nu lade 
sig gøre? Jo, for tillid avler tillid. 
Når een gang det, der kaldes spej
derære, er forstået og akcepteret af 
disse »fængsels-rovere«, gengælder 
de fuldt ud den tillid, der i så rigt 
mål vises dem af fængselsmyndig • 
hederne. Til dato har ikke en ene
ste af de mange hundreder, der 
gennem årene har stået i Welika
de rovertrop, indtil de blev lØsladt 
eller nåede aldersgrænsen, benyttet 
sig af den frihed, de nØd godt af og 
svigtet den tillid, der vistes dem. 
Dette er et faktum, hvoraf spej
derne på Ceylon med rette er en 
lille smule stolte. 

Allerede i 1929 var dette særlige 
spejderarbejde inden for et fæng
sels ellers uoverstigelige mure lyk
kedes i så hØj grad, at Det interna
tionale spejderhovedkvarter i Lon
don med Baden-Powells specielle 
anbefaling gav troppen formel 
anerkendelse, så den kunne opta
ges i verdensspejderbevægelsen. -
Fra 1940 har der også i et andet 
fængsel på Ceylon bestået en ro
vertrop, drevet efter de samme ret
ningslinier som l. Welikade trop. 

Spejderhovedkvarteret l Colombo 

De ulykkelige spedalske drenge 
får nyt håb som spejdere: 

Ligesom i Danmark findes der 
en trop knyttet til dØvstummesko
len, men langt større vanskelighe
der kæmper en trop på Ceylons 
største spedalskbedshospital med. 
Som du måske ved, angriber denne 
frygtelige sygdom især hænder og 
fØdder, hvor der dannes st~.JrP. og 
meget smittefarlige sår, så de spe
dalske må afsondres strengt fra 
omverdenen. 

Naturligvis må dette spejderar
bejde drives på en helt anden må
de end det frie, glade spejderliv, 
du kan leve. Men de, der fØlger 
denne spedalske trop på nærmeste 
hold, fortæller om, hvor betagende 
det er at mærke den glæde og lyk
ke, hvormed disse forpinte drenge 
går op i deres spejderarbejde. Det 
at have noget at stræbe imod, at 
dygtiggøre sig til, giver dem for
nyet tro på livet og håb om hel
bredelse for denne forfærdelige 
sygdom, der ellers tvinger dem til 
et liv i afsondrethed, et liv, hvis 
tærende ensformighed og uhygge 
vi andre aldrig helt vil kunne fatte. 

Torben Wolff. 

Gotfred lilonensen viser her nogle eksempler på, hvord&u I 
kan !&ve jeres &o&ema&ok. Indranren &U Ceylon spejdernes førertræutnrsrruud. 
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Det kunne ikke nægtes, de var 
fØrste klasses ryttere disse Queen
land kvæghyrder. Hvis de blot ik
ke havde været så stolte af det. De 
syntes at tænke, at de havde mo
nopol på ridefærdighed - ja selv 
på forstand på heste. 

Idet han søgte skyggerne af de 
støvede Jarrah-træer i Jacarandas 
solrige indhegning Iagttog Stephen 
Bourne, der lige var ankommet fra 
England, Bill Jevons og hans kvæg
hyrde, der havde travlt med at 
ordne deres heste, fæstne gjorden 
og anbringe stigbØjlerne. 

Han kunne ikke lade være med 
at fØle sig en smule udenfor denne 
fØrste dag. Han var endnu ikke 
vant til den rå drilagtighed fra dis
se magre, stærke kvæghyrder, som 
tilbragte halvdelen af deres liv i 
sadlen. De regnede ikke nogen for 
noget, fØr de havde set, hvad stof 
han var lavet af . 

• Med de arbejdsbukser burde du 
blive en god rytter, Stevec, bemær-

HESTEFOBSTAND 
Af JAN KINSALE (efter Tlze Scout) 

Tegning: Gunther Hansen 

kede Bill J evons pludselig, idet 
han lænede sig over indhegningen. 
~Jeg sagde, jeg ville skaffe dig en 
hest. Du kan vel ride godt, eng
lænder? .· 

Stephen nikkede. ~Ja, jeg har re
det til jagter i adskillige åre, og 
vidste, da han havde udtalt ordene, 
at han selv havde bragt sig i en 
klemme. 

Et sarkastisk glimt kom i Bills 
Øjne, og han gned eftertænksomt 
sin hage. :.Åh, ja, så må vi finde 
en hest, der passer til dine kvalifi
kationer«, mumlede han, idet han 
vinkede til sine kammerater. ~Ger
ry, hent Puncher fra stalden, så 
Steve kan prøve den«. 

»Åh, Bill, vær nu ikke for hård 
mod englænderen«, protesterede 
Gerry. 

•Hvad, han har reddet på jagt i 
· en rød frakke og blæsende i et 

jagthornc, svarede Bill uskyldigt, 
•Bill ønsker ikke nogen dårlig hest, 
gØr du, Steve?« 

. Jeg vil prØve, hvad det skal 
være«, svarede Steve roligt. De så 
på ham, som om han var en jockey, 
men han ville sandelig ikke give 
dem den tilfredsstillelse at se ham 
bange. Han ville tage, hvad. der 
måtte komme. 

Fra stalden bagved jarrah-træer
ne, i hvilke hvide kakaduer snak-
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kede, fØrte Gerry og Andy en 
pragtfuld, uskoet lille hingst, som 
de med vanskelighed sadlede, frem. 
Den var ca. 5 år med en kraftig 
manke, en stolt hals og en stærk, 
smidig måde at bevæge sig på. 

•Det er en vild hingst, som vi 
indfangede for nogle få uger si
denc, forklarede Bill, »jeg bØr ad
vare dig Steve, den er temmelig 
vilde. 

•Jeg vil blive og samle stykkerne 
op«, mumlede Gerry. 
~Har vi adressen på dit hjem, 

kammerat?« spurgte Andy med fo
regiven ængstelse. 

»Måske du hellere må starte med 
en, der er mere rolig?« foreslog 
Gerry. 

Men Stephen smilede sammen
bidt og tog tømmerne·. Hvor kri
tisk iagttog disse rå kvæghyrder 
ham ikke, da han besteg Puncher. 
For dem var den måde, hvorpå en 
mand behandlede en hest, det vig
tigste af alt. Det var som en sce
nedebut, tænkte Stephen ironisk. 
Han var nØdt til at indrØmme, at 
han var lidt kluntet, og hvem ville 
ikke have været det med alle de 
Øjne, der iagttog ham? 

Ikke så snart var Stephen kom
met i sadlen, og de to kvæghyrder 
havde sluppet Punchers hoved, så 
begyndte den fyrige lille hingst, 

der for mindre end en m åned si
den havde levet i fuld frihed i na
turen, at vise sin beslutsomhed 
med hensyn til at kaste sin rytter 
af for enhver pris. 

Akkompagneret - om ikke op
muntret af Bills og de andre kvæg
hyrders råben, begyndte Puncher 
at stejle og dukke sig i en forvir
rende serie bevægelser. Det ene 
Øjeblik var Stephens ansigt begra- ' 
vet i den silkeagtige manke, når 
hesten rejste sig op med de uskoe-
de forben lige i luften. Det næste 
Øjeblik var han lige ·ved at blive 
kastet ud over Punchers hoved, når 
hingsten bukkede sig som til et 
dybt buk og sprang på jorden i 
et voldsomt raseri. 

StØdt og åndelØs lagde Stephen 
næppe nok mærke 'il de leende 
kvæghyrder, der skyndte sig a 
vejen for ham, ej heller af sint.. 
omgivelser, der svævede for hans 
blik som et kaleidiskop af farver. 
Alt, hvad han havde tid til, var 
den uomstØdelige nØdvendighed af 
at holde sig fast. 

I et helvede af klaprende hove, 
rasende fnysen og et kor af au
stralske spØgefuldheder, hoppede og 
sprang hest og rytter frem og til
bage over det røde støv. Da hans 
sædvanlige metoder ikke hjalp, 
galoperede Puncher rasende tværs 
over indhegningen og stod så plud
selig i en sky af sand. Til dyrets 
store skuffelse opdagede det, at 
Stephen kendte dette trick og sta
dig blev siddende. 

Rundt og rundt spr ang Puncher 
forbi de tØjrede heste, som hastigt 
skubbede sig væk. En kvæghyrde 
sprang i sikkerhed i en vindues
karm. Andre tog tilflugt til dØråb-



ningen i et hus. Puncher galope
rede som en besat mod palisade
indhegningen. 

Det var den, der slog Stephen ud. 
Da han kæmpede for at tvinge 
Puncher bort fra den af frygt for 
at blive fanget mellem hest og pa
lisade, lænede han sig for langt ud 
til den ene side. Puncher greb lej
ligheden. Med en hurtig bevægelse 
drejede hingsten rundt mod huset. 
Stephen var uopmærksom et Øje
blik. I et forfærdeligt Øjeblik vid
ste han, at nu var det sket. 

Han fik sine fØdder fri af stig
bØjlerne, jarrah-træer, heste, kvæg
hyrder, alt lØb rundt for hans Øjne 
- og så i et langt, forfærdeligt 
Øjeblik blev alt sort, og ha11 fØlte 
det, som om han blev revet i styk 
ker af vilde heste og trampet på af 

(.P""'lefanter. 
_, _,~ »Du kan stadig blive rytter«, lo 

Gerry, idet han hjalp ham på be
nene og bØrstede ham af. 

· Godt gjort, englændere, sagde 
Andy. · Du holdt i hvert fald ud et 
halvt minut. Du fik sandelig alt, 
hvad den kunne give«. 

.nu trænger til hesteforstand til 
dette job., brØd Bill ind, idet han 
fangede den snøftende Puncher og 
fØrte den tilbage. ·Det er ikke det 
samme som at ride til jagt sammen 
med en skare fyre, at du ved det. 
Nå• , tilfØjede han, •Vi vil give dig 
en lettere. Gerry, tag Mouse til 
Steve. Mouse vil passe for dig, Ste
ve, hun er så rolig som sit navn, 
selv en pige ville være sikker på 
hende •. 

Et Øjeblik var Steve på nippet til 
at fare op og give et vredt svar på 
denne hensynslØse drilagtighed. -
»Hvad nytter det., tænkte han ved 
sig selv, idet han strøg over sine 
Ømme læssioner. •.Teg er kun en 
'ockey her. Men jeg skal vise dem, 

ad jeg duer til, blot jeg får en 
,<lance •. 

.net her. , sagde Murray, idet 
han hvilede kanden med petroleum 
på saddelknappen, .det er, hvad vi 
kalder •DØdedalen• , og han pegede 
dramatisk ud over den uhyggelige, 
indtØrrede flodseng, der strakte sig 
mod syd. »Det er her Karrifloden 
plej er at flyde. Den blev delt ved 
et lille jordskælv for år tilbage og 
lØber nu gennem Happy Valley, 
men denne . nødedal« foregiver 
stadig, at den er en flod, og det er 
den også, en flod af dynd. Man kan 
komme over den sent på somme
ren, men nu i ugerne efter regn er 
den en dØdsfælde for mennesker 
såvel som for dyr - - «. 

•Åh, kom Steve, det giver mig 
kuldegysninger, det lugter af dØd•, 
og den solbrændte gamle mand 
gjorde uvilkårlig en grimasse. 

Stephen kikkede fra Mouses ryg 
ned på »DØdedalen« og gyste også. 
Ved fØrste Øjekast lignede den en 
bred, hvid landevej, med dens be
ton ituskåret af en mægtig sav. I 
mange tommers bredde var de 
mægtige •pandekager«, der danne
de dens overflade, bleget og tørret 
hårdt af den brændende sol, men 
under den lå klæbrig dynd, luren
de som et modbydeligt udyr på den 
umistænksomme. 

•DØdedalenc - som gamle Mur
ray sagde, lugtede af dØd. Der var 
som en uhyggelig luft over den. 
Det var et af den slags steder, hvor 
man forventer at finde skeletter og 
hvide ben. Selv Mouse var hvilelØs 
og urolig ved at opholde sig der. 

Kom med, Stevec, udbrØd Mur
ray pludselig og satte sporene i sin 
hest, idet han knugede petroleums
kanden ind til sig. 

Da Bill Jevons og de andre 
kvæghyrder fra Jacaranda var re
det ud efter en del af hjorden, som 
de havde til hensigt at flytte læn
gere sydpå, havde Stephen ikke 
ledsaget dem. Til at begynde med 
fØlte han stadig virkningerne af 
Punchers brutale behandling, men 
bortset fra det, Ønskede han at 
komme væk fra Bills uudholdelige 
drilleri for en stund. Han var kun 
alt for glad over at kunne sige ja 
til Murrays invitation om at ride 
sammen med ham til Red Lake for 
at fiske i hans motorbåd. 

De red langs med •DØdedalen•. 
Sommetider kom de gennem man
goskove, sommetider gennem lavt 
buskads. 

. Dernede går hjordene, bemær
kede gamle Murray, da de igen 
kom ud i det fri, og Stephen fulg
te hans blik. En mile eller så mod 
vest var hjorden på vej sydpå, le
det af et halvt dusin kvæghyrder. 

. se på demc, sagde kvæghyrden 
stolt. »Det er godt nok fØrste klas
ses dyr, Steve •. 

FØr Stephen kunne svare, var 
der pludselig en brummende lyd, 
der steg til et øredøvende crescen
do og syntes at omgive alt, og et 
Øjeblik senere kom et aeroplan til 
syne lavt over skoven. Stephen 
havde nok at gØre med at berolige 
den opskræmte Mouse. 

Gamle Murray knyttede sin næ
ve mod aeroplanet, det var ved at 
forsvinde. 

. Frank Jevons, naturligvis!. råb
te han, · Bills fætter. Han er statio
neret ved den nye flyveplads i 
Grandhampton«. 

De holdt deres heste an for at 
iagttage aeroplanet, der som en 
kugle skØd lavt over terrænet. -
»Han har set hjorden og Ønsker at 
vise sig for drengene«, gryntede 
kvæghyrden, idet han trak sin hat 

ned for Øjnene mod den stærke sol. 
Med en pludselig fØlelse af fare 

ventede Stephen, hvad der ville 
ske. 

· Det fjols., mumlede han, »han 
vil skaffe os ubehageligheder«. 

Da den tanke flØj gennem 
hans hoved, så han, at han havde 
ret. Rædselsslagne ved lyden af 
den stØjen, gik der panik i hjorden. 

. nu gode gud, unge Frank vil 
ikke blive populær., kluklo Mur
ray - og så forsvandt smilet fra 
hans vejrbidte ansigt. Hjorden gik 
ikke mere rundt i sindigt trav. Den 
stampede blindt afsted over det åb
ne plateau, en uhyre, uordentlig 
skare af dyr, der dundrede videre. 

Stephens hals blev tør. 
Hjorden havde retning lige mod 

»DØdedalen« - lige mod den fryg
telige dØdsfælde. 

Hjælpeløse og blege så Stephen 
og den gamle kvæghyrde den uro
lige, trampende horde komme nær
mere og nærmere, hØrte de svage, 
desperate skrig, som Bill Jevons og 
de andre udstØdte, mens de sporede 
deres heste i forgæves anstrengelse 
på at lede de fØrende dyr en anden 
vej. 

Selve jorden syntes at ryste, da 
hjorden styrtede mod sin under
gang. 

Syg af skræk strøg Stephen den 
urolige Mouse, der godt vidste, at 
der var noget galt. Skulle han ride 
frem og prØve at vende hjorden? 
Det ville v:ære nyttelØst, han ville 
blive fejet til side som en avne. 

Han og Mouse ville blive tram
pet ned under dette kaos af frem
brusende hove. Han rystede ved 
den tanke. Og dog måtte de gøre 
noget. De kunne ikke blot stå og 
iagttage hjordens lØb mod det hem
melighedsfulde dynd i •DØdeda
len«. 

Lige på en gang vidste han, hvad 
han skulle gøre. Det var een chan
ce ud af hundrede. Men det skulle 
lykkes. 

·Giv mig den petroleum., råbte 
han og greb kanden fra den ufor
stående Murray, hvorefter han spo
rede Mouse hårdt og fik hende til 
at galopere langs kanten af »DØ
dedalen« til hØjre for den frem
stormende hjord. 

.Hurtigere, hurtigere Mouse., 
råbte han, idet han bØj ede sig over 
dens silkemanke, og som en trofast 
hest satte Mouse farten op. Aldrig 
havde hun galoperet som nu. -
Skum plettede hendes bringe. Den 
desperate trampen af hendes hove 
blandede sig med den voksende 
torden fra hjorden. Men hvor hur
tigt hun end galoperede, så blev 
afstanden alligevel kortere mellem 

Fortsættes nederst næste side. 



Før jeg vil komme ind på de en
kelte krav til dette nye og kræ
vende duelighedstegn, ville det må
ske være på sin plads at fortælle 
lidt om, hvorfor vi har fået dette 
mærke. 

Du ved sikkert - d u bØr i det 
mindste vide - at vor gamle chef, 
Baden-Powell, slog sin militære be
rømmelse fast ved at klare den lan
ge belejring af den sydafrikanske 
by Mafeking under boerkrigen. Det 
var et meget vanskeligt job, og en 
af de stØrste vanskeligheder var 

B E R E D S K A B S MÆR K E T 
LONELY BULL fortæller i denne og i følgende 
artikler om beredskabsmærket. 

manglen på mandskab, og alle måt
te tage del i forsvaret på den ene 
eller anden måde. B.-P. tænkte da, 
at han til lØsning af en række op
gaver som f. eks. ordonnanstjeneste 
og udkigstjeneste lige så godt kun
ne benytte store drenge spm voks
ne mænd, der så kunne frigØres til 
mere krævende opgaver. 

Det viste sig med forbavsende ty
delighed, at B.-P. havde set rigtigt 
- drengene klarede opgaverne lige 
så godt, som mange af de voksne 
havde gjort det. 

Danmark er i denne tid ved at 
opbygge sit Civilforsvar - sidste 
krigs Civilbeskyttelsestjeneste 
og Danmark råder heldigvis over 
en mængde raske drenge, der b~de 
er villige og dygtige nok til at lØse 
en hel del opgaver, Civilforsvaret 
må tage sig af under en kommen
de krig inden for vort lands græn, 
ser. Lad os håbe, det aldrig sker 
men vi må være beredt, hvis ulyh. 
ken en dag er over os og vort land. 

HESTEFORSTAND (forts. fra forrige side). 

Nu skal du ikke tro, at du skal 
uddannes til en drabelig soldat, -
slet ikke - du skal uddanne dig 
således, at du kan være med til at 
værne de hjælpelØse og medvirke 
til, at de ulykker, der rammer vort 
land under en krig, ikke bliver stØr
re end absolut nØdvendigt. Civilfor
svarets opgave er at værne og be
skytte såvel mennesker som natio
nale værdier, og dette er altså et 
rent menneskeligt foretagende. 

hende og den brune panik, og 
Stephen stønnede i desperation. De 
ville ikke nå det. Petroleum'en 
skvulpede op og ned. Håndtaget 
skar ind i hans hænder. 

Det var som en uhyggelig scene 
i et mareridt, da hest og hjord 
mØdte hinanden. Hvadenten han 
vandt eller ej, der var ingen vej 
tilbage. Enten lykkedes hans plan, 
eller han gik dØden imØde under 
de fremstormende hove. 

Han red Mouse så langt som til 
en lang tange af rØr lige overfor 
den vej, hvor hjorden kom. Idet 
han trak tØmmen hårdt til, kastede 
han sig af sadlen, gav Mouse et 
slag over ryggen for at bringe 
hende ud af faren, og så, idet han 
febrilsk lØsnede skruen på kanden, 
lØb han langs rørene og hældte pe
troleum over dem. 

Så kastede han kanden, strøg en 
tændstik, og idet han stod så tæt 
ved rørene, som han kunne, kaste
de han den ind i dem. 

De petroleumsvædede rør flam
mede op i en mægtig banke af ild 
og spredtes som et lyn. Stephen, 
der ikke turde se sig tilbage, satte 
efter Mouse, som var på vej til
bage til Murray. Bragende flam
mer, tordnende hove og råb af 
kvæghyrder blandede sig i en ube
skrivelig forvirring. FØrst, da han 
var ude af rækkevidde for flam
mer og hjord, vendte Stephen sig 
om. Han turde næppe se. 

Da han endelig gjorde det, ud
stØdte han et suk af befrielse . • Gud 
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ske lov«, udbrØd han og lænede sit 
hoved mod Mouses varme hals. -
Bæltet af flammer havde formået, 
hvad kvæghyrderne ikke havde 
været i stand til. I kun et par me
ters afstand havde det ledet hjor
den bort fra »DØdedalen.. Dyrene 
fortsatte sydpå, og lØb nu halvt 
gemt i en sky af rØdt stØv bort. 

. Godt, min dreng, du· reddede 
hjorden., sagde Murray meget ro
ligt. 

,, sæt en tyv til at fange en tyv ,,, 
Stephens stemme rystede. .Begynd 
en panik for at standse en panik«. 

Medens rØrbæltet fortsatte med 
at flamme, steg han op på Mouse 
og red frem for at mØde Bill, der 
nærmede sig, og hvis sammenkneb
ne læber forrådte de fØlelser, han 
søgte at skjule. Gerry o g Andy 
fulgte ham, idet de råbte. 

.Godt, Steve., sagde Bill hæst, 
idet han tog sin bredskyggede hat 
af og tørrede sveden af sin pande, 
. jeg har aldrig været så bange, det 
har jeg ikke noget imod at fortælle 
dig. Du red godt. Du er godt nok 
en rytter. Jeg tager alt i mig, hvad 
jeg har sagt. Du holdt hovedet 
klart-- - • . 

.nu har ret, Bil'!.., indskØd Ger
ry, idet han red op ved siden af 
dem. .Han viste en smule heste
forstand alligevel •. og kvæghyrden 
vinkede til Stephen. 

• og glem ikke, at du skylder hr. 
Murray en dunk petroleum •. Ste
phen grinede. •Han bliver nØdt til 
at udsætte sin fisketur nuc. 

I spejderloven står der blandt an
det, at en spejder er tro mod sit 
land - her har du en chance for at 
vise, du er det. 

Altså 
mærket! 

gang med beredskabs-

Semåndet melde,slecl . 

Brancld<dion. . 

S'anrtt>løcl<dzon - Op"-amlrny.s-ded 

Soc-raiz]eneøfrn . 

Ho,rj'Zitol oy ,5'yyeh«.r. 

Signaturer til kortet 



Vi laver en ungarsk vand mand 

Ungarsk vandmal~d 
også kaldet »Indisk k r inoline« eller 
»Flyvende tallerken « alt efter ud
øverens smag, er et gevaldig sjovt 
stykke legetøj. At se til minder det 
lidt om Spinning- I ved Cowboy'
ens ypperste lassokunst - men for 
begynderen er det noget nemmere 
at gå til og har yderligere den for
del, at det egner sig fint til enhver 
form for opvisning eller under
holdning. 

Du kan nemt lave dig en vand
mand selv. Kig engang på tegnin
gen - du skal bruge : 
l) træring med diagonalt _h åndtag, 
2) 12, 14 eller 16 radiale strenge, 
3) tilsvarende antal træklodser og 
4) flettet langtov, omkring 12-15 

mm tykt. Længde i forhold til 
det øvrige. 

Træringens diameter kan være 
fra 25 op til 40 cm i diameter alt 
efter din egen størrelse. Lille mand 
- lille ring. Er du dygtig til at 
snedkerere, limer du den sammen 
af tynde lister, der er bØjet i damp, 
men du kan også købe et spanskrØr 
(måske har I et overflØdigt der
hjemme?), som omhyggeligt bØjes 
rundt - nØjagtig cirkelrundt - de 

Sådan konstrueres den -
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l Ved VIGGO l 
to ender »sænkes« halvt ind i hin
anden og arnvikles med isolerbånd, 
så det holder. »Håndtaget« er en 
liste på %-2 cm, der skrues på 
indvendig i træringen. 

De radiale strenge går fra træ
ringen til langtovet og kan være 
fra 75 til 90 cm lange (også efter 
armlængde). Brug svær murersnor, 
- der skal bruges 12, 14 eller 16 
stykker efter vandmandens størrel
se, og de skal være nøjagtig lige 
lange. Beregn en stump til stop
knuder i begge ender. Bor med nØj
agtig ens afstand i træringen et an
tal huller, der i størrelse og antal 
svarer til strengenes, og sæt stren
gene fast til ringen stoppeknob. 

Træklodserne er omkring en tom
me på alle leder. Bor hul igennem 
hver enkelt, stik den løse ende af 
strengen igennem, sæt fast med 
stoppeknob. sørg for, at alle klod
ser nu sidder lige langt fra træ
ringens centrum, når strengene er 
strakt. 

Nu kan du måle den færdige 
vandmands diameter og ved hjælp 
af dine eller din patruljefØrers geo
metriske kundskaber, 22/ 7 og hvad 
ved jeg, beregne vandmandens sam
lede omkreds, altså langtovets 
længde. Divider med antal træ-

sådan startes -

klodser, så du får træklodsernes 
nøjagtige indbyrdes afstand på 
langtovet og sæt fast med kramper . 

Og så kan du begynde! Fat h ånd
tagets midte med v enstre hånd 
drej rundt med hØjre i urets ret~ 
ning. Begynd ganske langsom t i 
foroverbØjet stilling og h old også 
træringen skråt, forsØg så efter
hånden at dreje hurtigere (og frem 
for alt i m eget jævn fart) , så du 
kan få vandmanden til at dreje 
lodret og over dit hoved. Lad dig 
ikke distrahere af, at du bliver øm 
i h åndleddene, at snoreværket halv: 
vejs strangulerer dig, når ringe1. 
smutter, at træklodserne le jlig
hedsvis knalder de skønneste buler 
i din hjerneskal! Meget hurtigt vil 
du ubesværet, smertefrit og elegant 
kunne dreje vandmanden i enhver 
tænkelig stilling. Du kan lægge dig 
udstrakt på jorden og rejse dig 
igen, mens den er i fart, ved hjælp 
af rytmiske knæbØjninger kan du 
- stadig med vandmanden i fart 
- kaste den 4-5 meter til vejrs 
og gribe den igen, sammen med 
fæller i den ædle kunst kan du la
ve vandmands-pyramider og meget 
andet. Og hvis patruljen så oven i 
k Øbet maler klodserne med selvly
sende maling, kan det blive et fan
t astisk nummer i en mørk sal ved 
næste tropsfest! 

Advarsel: Skulle du - på trods 
af al sund fornuft - fØle trang til 
at træne i dagligstuen derhjemm 
så sørg i hvert fald for , at din mor. _.~ 
yndlings-porcelænsfigur, skrØbelige 
bordlamper og lignende på forhånd 
er bragt i sikkerhed. 

lidt igang -



Baden ... Powell tegner og fortæller om 
Selv modellering har ·jeg forsøgt 

mig med. 
Da jeg for mange år siden var 

stationeret på Malta, kom der en 
billedhugger dertil fra Italien for 
at hugge et mindesmærke til dom
kirken, og han lod mig komme og 
se på, når han arbejdede. 

En dag, da jeg kom til ateliet, 
Var han ude. For at få tiden til at 
gå, tog jeg en klump ler og forme
de det til en buste af en sømand, 
som røg sin pibe. To-tre af billed
huggerens lærlinge var hos mig og 
for at more dem satte jeg mit værk 
op på væggen. 

(!?" Da mesteren kom tilbage og så 
- kunstværket, spurgte han, hvem der 

havde lavet det. Senere sagde han 
til mig, at jeg måtte komme igen 
den næste dag og begynde at ar
bejde efter levende model. Som så
dan skaffede han mig en gammel 
rørende, halvblind neger fra Nu
bien. Med hans markante træk var 
opgaven ikke svær og af det bare 
voks skabte jeg min buste til en 
virkelig sukces, ja i den grad, at da 
den senere kom på en kunstudstil-

nu i god fart -

en buste 

ling, vakte den en meget smigrende 
opmærksomhed fra kritikens side. 

Denne fremgang fik min glæde 
til at slå ud i lys lue. Og senere 
hen, da jeg var hjemme i England 
igen, begyndte jeg på et mere hØjt
flyvende foretagende, en buste af 
min heltekaptajn, John Smith fra 
Virginia. 

Jeg havde ikke råd til at anskaf
fe mig nogen model til at arbejde 
efter, og jeg kunne heller ikke få 
tid til at arbejde på den om dagen. 
Derfor gik jeg igang med den, når 
det var på tide at gå i seng. 

Ved at anvende et tredelt, dreje
ligt barberspejl lykkedes det mig at 
bruge mit eget hoved, Ørene og 
nakken som model. Ansigtstrække
ne modellerede jeg ved fantasiens 
hjælp og lagde i dem så meget af 
min kaptajns mangesidige karak
ter, som jeg kunne. 

hØJt op -

John Smith var en nok så beryg
tet kriger og erfaren søfarer som 
geograf og opdagelsesrejsende og 
koloniguvernør. 

Hans hoved var således en inter
essant sag at modellere, og heldig
vis blev resultatet så tilfredsstil
lende, at jeg besluttede at udfØre 
det i bronze. 

Kort tid efter blev jeg indbudt 
til at sende nogle · af mine arbejder 
til en udstilling med kunstgenstan
de forfærdigede af officerer fra 
hær og flåde. Jeg sendte da min 
kaptajn Smith. 

I stedet for at anbringe busten i 
galleriet, syntes intendanten for ud
stillingen, at den var så udmærket, 
at han sendte den rundt til medlem
merne ved kunstakademiet, som 
netop den dag tog imod skulpturer, 
og til min store glæde blev min bu
ste antaget. 

Endnu en af mit livs overraskel
ser! 

den kommer Igen -
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V'l J}ll'ØV'eY Fyens land, BOGENSE. 
og ringet" til patruljefører JØrgen 
Ande:Fsefil, Rævene i l. Bogense, der 
siger: 

- J o·, 1Ji er i fuld gang med K i
pandaen:. Vi synes selv, at det gik 
helt godt med broen. Vi lavede en 
bukkebro. Stedet var lovligt dybt. 
Vi fik en stedlig fotograf - B. B. 
- ogs'å kaldet Larsen - til at fo
tografere broen. Den var nu ærlig 
talt vanske'lig at lave, for besnø
ringerne skulle jo være tip top og 
helt i orden. 

Og mappen? 
- Vores samlemappe pyntede vi 

med farvet skind og navnet »Ki
panda ,, ! 

Amuletten, hvad laver I den 
af? 

Vi har tænkt os at lave den 
af ben; det bliver vist det letteste 
- altså ikke af mine ben - men, 
ja - - - dagbogen er v i i fuld 
gang med; jo, jo, det går skam helt 
kipandastisk - hm! 

- ~egner I med at komme med 
i W akambaen? 

- Vi håber jo på at komme med, 
men det er jo ikke sikkert, det lyk
kes. Min patrulje er meget ung, da 
de næsten alle er nyoprykkede ul
ve, men det kan jo være!- Spæn
dende er det i alt fald! 

Og vi nupper SORØ 1012! 

- Er dei Thorkel Dahl, PF for Ørnepa
truljen fra Karl af Kilses trop? 
-Ja! 
- Hvordan gik det med bromodellen l 

Kipandaen? 
- Det gik da; den blev stor, høj og flot, 

synes vi. Så er der gelænder, så man kan 
slå kolbøtter hØjt oppe over •Misslslpplflo
den«, som er meget vandrtr. 

- Hvem fotograferede den? 
- Det gjorde vor TF. Han ofrede 4 pla-

der på den, men det var den også værd! 
- Samlemappe0 , blev den flot? 
- Ja, den blev god. VI malede på første 

side en stor ørn, indeni stod vore 7 med
lemmer og neden under sad ørnefar med 
sine 6 unger på en gren. 

- Amuletten, har I lavet den? 
- Nej, Ikke endnu. Dep har vi som ju-

leferieopgave. Broen med dens beskrivelse 
og tegninger tager tid. VI vil lave den dels 
i linoleum og dels l træ. 

- Og dagbogen? 
- Den var vi ved at glemme; jeg tog 

første måned, så må min assistent, Gun
nar, tage næste måned, så vi kan mAske 
allesammen få skrevet et stykke. 

- Regner du med, at din patrulje kom
mer med l Wakambaen? 

- Det ved jeg ikke! Det kan jo gå både 
op og ned. Selvfølgelig er der nogle, der 
er dygtigere end os, men der er heldigvis 
også nogle, der er dårligere. 

- Tak for sludderen og- fortsa~ beld me4 
opgaverne. 
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Hallo. Hallo. Her er 
Redaktionsmøde - vi drøfter - hvordan mon det går med 

K.ipandaen? - Hvad synes man? - Hvad mener man? - Det 
må vi undersøge og ringer midt i december en del af · de del
tagende PF'er op for at høre. 

Vi må til KØbenhavn - HEJM
DAL DIV.-

- Hallo, er det Taga 1321 v? Det 
er "Spejdernes Magasin«. Træffer 
jeg Poul Henning Lundholm, pa
truljefører for •Lærker« i l. NØr
rebro? 

- Ja, det er mig! 
- Udmærket Poul Henning. Jeg 

ville gerne hØre, hvordan det går 
jeres patrulje i Kipandaen? 

- Jo, vi er da i fuldt sving -
men vi har været lidt uheldige 
med bromodellen! 

- . Med bromodellen, hvad er der 
da sket? 

- Det er billedet, det er galt 
med. Det er blevet underbelyst, og 
det er ærgerligt, for bromodellen 
var god med fine besnØringer. 

- Hvem fotograferede? 
- Det gjorde jeg selv! 
- Ja, det er ærgerligt, men jeg 

har hØrt, at andre er i samme si
tuation. Hvor mange mand er I i 
patruljen? 

- Vi er 6 mand. Vi er forøvrigt 
en ganske ny patrulje, hvoraf de 
fleste er nyoprykkede fra flokken, 
så endnu har ikke alle spejder
prØven. 

- Så er der jo noget at arbejde 
på. Hvordan går det med amulet
terne? 

- Vi er ved at tegne dem, og så 
skal de laves af ben og træ. 

- Regner I med at komme med 
i Wakambaen? 

- Nej, det skal vi vist ikke sæt
te næsen op efter, for vi er nok 
for unge, men vi gØr vort bedste. 

- Det er godt at hØre, at I er 
ivrige; for de, der er det, har jo 
en chance, så held og lykke med 
det. Farvel! 

Ja, Lærkerne var jo ved godt 
mod. Hvordan mon det står til i 
BERNSTORFF DIV.? - Vi prøver 
Glenterne i l. Charlottenlund og 
ringer til Ryvang 849 y 

- Er det PF Svend Bertelsen? 
- Ja, det er mig! 
- Kan du give os nogle oplys-

ninger om, hvordan det går med 
Kipandaen hos jer? 

- Ja, det ·kan jeg da - det gåT 
helt fint. Vi kileT vældigt på! 

- Hvordan gik det med bromo
dellen? 

- Det gik vist meget godt. Vi 
var blevet enige om at lave en lØ- . 
bebro med rækværk af reb. Inden 
vi lavede arbejdstegning og knob
tavle, havde vi trænet gevaldigt 
med knob og besnøringer, så vi var 
blevet helt ferme til de dele. Så 
på en patTuljetur lavede vi " kunst
værket« over en 2 meter bred bæk 
oppe ved . DæmpehØj«, vores trops
hytte. Vi havde nu først valgt et 
sted, hvor der var for dybt. Men 
selv om vi havde lavet halvdelen 
af broen, var den solid nok til, at 
vi alle mand kunne hanke op i den 
og under megen sjov transportere 
den hen til et bedre sted. - Det 
kneb med at få den sidste buk an
bragt, for vi havde ingen gummi
støvler, og der var masser af vand 
i åen, og mere kom ned som sne, 
mens vi byggede. Sika fik en or
dentlig sok og måtte tilbage til hu
set og skifte, og så røg han ned fra 
broen, da den var færdig, og fik en 
sok til, så han måtte låne nogle 
tørre strØmper. Men ellers gik det 
flot, og vi fik da også vidunderet 
(altså broen) fotograferet fra alle 
leder og kanter. 

- Hvordan har I lavet det med 
bromodellen i samlemappen? 

- Vi har anbragt det bedste af 
fotografierne øverst på siden og så 
tegnet en dobbeltpyrcr.mide af hele 
patruljen, der står og holder foto
grafiet oppe. Den ene halvdel af 
patruljen står og jokker på en 
mand, der ligger med hovedet ned 
·mad jorden og ser meget nedtrykt 
ud, mens der i den anden er en fyr 
nederst, som står og balancerer 
ovenpå patruljestanderen. Dagbo
e?· også fuld af tegninger og er 
skrevet dels af min P A Keld for 
den fØTste måned og så af Bjarke 
for december. 

- Hvor mange er I i patruljen? 
- Vi har været otte lige fra 

starten, men een - Jesper - har 
hele tiden ligget på hospitalet med 
bØrnelammelse og har først ntt 
kunnet være med! 

- Hvad vil det sige? 

l 



Spejdernes Magasin! Er del? 
- Joh, altså denne amulet, som 

vi skal lave, kan han jo også ligge 
derinde og pusle med. Han kan 
desværre endnu ikke bruge hæn
derne så godt, men så laver han 
noget i modelervoks, og jeg har lo
vet ham at hjælpe ham med den. 

- Hvad laver I andre? 
- De fleste vil helst skære no-

get ud i blØdt træ og male det med 
stærke farver. Keld laver en skild
padde af en halv valnøddeskal med 
hoved og ben af lidt ægte skild
padde, han har fået fat på. 

- Det lyder jo altsammen mæg
tig godt. Regner I med at komme 

.~med i Wakambaen til sommer? 
. - Nåh, ja, - jeg ved jo ikke, 

hvordan vores stilling er sammen-

·
.f?:tA lignet med de andre patruljer i di
' 9 visionen. Men selvfØlgelig har vi 

vældigt mod på det. Det ku' vel 
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nok være sjovt! 
- Ja, men så håber jeg, vi ses 

til sommer! Held og lykke frem
over! Farvel Svend! 

-Farvel! 

De lod til at more sig meget godt, 
Glenterne. - Vi rykker syd på og 
prøver Sydhavsøerne. Vi nupper 
MARIBO: 

- Hallo, er det patruljefører Finn Ras
mussen for Pionererne l 1. Maribo? 

- Ja, det er mig heri 
- Sig mig I er vel ellers godt !gang med 

Kipandaen i jeres patrulje? 
- Ja, det er vi skam; ved et ::.f patrulje

møderne beskæftigede vi os udelukkende 
med den. Ellers har vi holdt patruljemøder, 
som :vt plejer, og så bare taget lidt hver 
gang. 

- Hvordan gik det med bromodellen? 
- Fint, fint, - sådan da! · 
- Hvad skal det i grunden sige? Var 

det en dårlig model? 
- Næh, - nej modellen var god nok, 

den var lidt »hjemmebrygget«, men den var 
holdbar og god, ligeså med besnØringerne, 
dem slap vi vist godt nok fra, så den var 
ærligt talt vellykket, og nu er vi spændt 
på .. at se fotografiet. 

- I håber det bedste. Sig mig var l 6 
mand, da I begyndte? 

- Nej, det var vi Ikke, men vi skulle 
have to mand fra flokken, så den er l or
den, ellers skaffer vi en selv. 

- Og hvordan så med dagbogen? 
- Den er l fuldt sving for øjeblikket. 

Jeg har selv taget den til at begynde med, 
så skal en af de mindste have den efter 
mig. 

- Og så til sidst: Regner I med at kom
me med til Wakambaen? 

- Ja - jo, vi vil da l hvert fa .. ~ prØve 
at gøre, hvad vi kan, og det skulle vel 
kunne lade sig gøre. Vi vil i alle til: .elde 
morderligt gerne med. 

- Ja, alle har jo en chance - h ;-is der 
mases på. - Tak for oludderen! 

Også der er man ved godt mod. 
Vi prøver århusianerne. 10. ARBUS 
- »Hajen«. 

Klar til Århus 10069. 

- Hallo! - Ja, det er .Spejder
nes Magasin«, træffer vi PF Finn 
Justsen? 

-Jo, da - mor, kald på Finn! 
Et spagt »alo«. 
- Ja, det er fra •Spejdernes Ma

gasin« - vi sidder midt i et re
daktionsmØde og har ringet en del 
PF'er op for at hØre lidt om Ki
pandaen. Hvordan går det egentlig 
med Kipandaen i jeres patrulje? 

- Joh, joh, - vi ta'r da opga
verne, som de kommer! 

- Du er nok ikke jyde for ingen 
ting! - Hvordan gik det med jeres 
bro? 

- Ih, jo, det gik faktisk godt; 
det begyndte jo altså med, at vi 
fØrst gangede og så dividerede -
det var et helt regnestykke fØr vi 
kunne komme i gang - og da vi 
fØrst var i gang, gik det fint. 

- Fik I broen fotograferet? 
- Ja, - (tavshed) - jo, det 

gjorde vi - (tavshed). 
- Fotograferede I ~;~elv? 
- Næh, se der var nemlig det, 

at den dag vi var ude og bygge 
broen, regnede det noget så fryg
teligt; og da vi jo absolut skulle 
have billedet, turde vi ikke selv ta
ge det, og så fik vi en "far« til at 
ta' det. 

- Hvordan gik det egentlig med 
jeres samlemappe - hvordan kla
rede I den? 

- Vældig godt - syntes vi da 
selv. Vi flækkede nogle bambus
stænger og bandt dem sammen med 
bast; ja, lidt lim brugte vi nu altså 
også - men så kom mappen også 
til at se flot ud. Vi havde dekore
ret den med skind med Kipanda
skjoldet og med spejderliljen, og 
inden i havde vi lavet et andet Ki
pandaskjold, hvor hver mand i pa
truljen selv havde lavet en skind
strimmel, der så blev arrangeret 
rundt om skjoldet. 

- Det lyder vældig spændende! 
- Ja, det var det også! 
- V ar det så en enkelt mand, 

der lavede selve mappen? 
- Nej da, vi lavede alle sammen 

noget, og hver mand lavede i hvert 
fald sin egen skindstrimmeL 

- Hvor mange var I i patruljen, 
da Kipandaen startede? 

-Seks, men nu er vi otte! 
- Ja, så behØver I da ikke at 

skaffe nyt mandskab til patruljen. 

Har du nogle kommentarer til Ki
pandaen? 

- Jeg syntes, det er dejligt med 
den lØbende konkurrence - vi er 
vældig glade for at være med. 

(3 minutter). 
- Ja, Finn, de tre minutter er 

gået. Held og lykke i Kipandaen -
hils din tropsfØrer! 

- Ja tak! Farvel! 

Det lØd ikke kedeligt, der i Ar
hus. Vi prøver THISTED, Ørnene, 
1. Thisted, og spØrger Harry: 

-Hvad synes du om landspa
truljeturneringen? 

- Navnet er godt, grundlaget 
også, selv om det kneb at fØle sig 
hensat til Sydafrika,· da vi skulle 
bygge bromodellen. Da var det 
nemlig frostvejr! 

- Hvad var det egentlig for en 
model, I ravede? 

- Det var egen konstruktion. -
Den lignede mest et stort M set fra 
siden - broen altså! 

- Hvem fotograferede broen? 
- Det gjorde jeg selv! 
- Har du også selv dekoreret 

samlemappen? 
- N æh, det var vi 3 mand om! 
- Hvordan med dagbogen, er I 

a jour? 
- Hm, næsten! 
- N å, men så har I nok heLler 

ikke lavet amuletten? 
- Nej, ikke endnu, men dens 

udformning bestemmes på næste 
patruljemøde. 

-Harry, kunne du have tænkt 
dig, at man gennem længere tid 
havde forbereQ.t jer på konkurren
cen? 

- N æh, d~ t gØr såmænd ikke 
noget, det er ganske sjovt at få no
get stukket ud, der kommer som 
lyn fra en klar himmel. 

- Regner I med at komme med 
Wakambaen? 
- Næh, d e t regner vi ikke med' 

Ja, ja, det kan nu være, vi ser 
dem alligevel. Håbet er lysegrønt, 
Ørne! - Vi prøver nu TØNDER! 

Hallo, hallo er det Tønder 771 v? 
- Ja, det er det! 
- Det er red. af •Spejdernes Magasin•. 

Er det patruljefører Christen Matblesen 
Hansen for »Mågen• l 2. Tønder trop? 

- Ja, det er det, men kald mig blot 
•Chris•, det navn går jeg under l troppen. 

- Er jeres patrnlje l fnld gang med Kl
pandaen? 

Læs videre næste side. 
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HALLO, HALLO (fortsat). 
- Om vl er - del kan du lige stole pf., 

vl klør pf. alle mand. 
- Hvilken opgave synes I bar været den 

mest spændende af dem, der har været 
endnu? 

- Broen selvfølgelig - det var en me
get spændende opgave. 

- Hvor fik l materialerne fra? 
- Det er sf. heldigt, at min fader bar 

en lille lund, herfra mf.tte vl tage materi
alerne. For nogen tid siden var hele pa
truljen selv ude og fælde de træer, vi skul
le bruge dertil. 

- Det lyder vældig godt, det bar jo gjort 
det ekstra spændende. Blev broen solid? 

- Ork ja, først stod hele patruljen på 
den, og bagefter prøvede vores tykke trops
fører den - så kan den holde til noget! 

- Fik I fotograferet? 
- Ja, men vejret var meget skidt l den 

tid, sf. der kom snart mere tf.ge pf. bil
ledet end bro, men jeg hf.ber, at de stren
ge dommere trods alt kan danne sig et lille 
indtryk af den. 

- Hvor mange mand var l patruljen, da 
Kipandaen shtartede? 

- Syv - men vi bar alllgevel ff.et fat 
l en ny mand til, sf. nu er vl otte. 

- Tror I, at I kommer med l Wakam
baen? 

- Tror og tror. Det er Ikke til at sige, 
men du kan l hvert fald regne med, at 
hver en af os klør på - for vi bar mod 
på at være med - nemlig! 

- Ja, med det »gf. på mod«, I åbenbart 
lægger for dagen, skal jeres resultat nok 
blive godt. Tak Chris! 

-Selv tak! 

Der var gang i sagerne i Tønder 
- åbenbart. Vi må nok endnu en
gang til København og tager Egern
patruljen ISLANDS BRYGGE 
TROP: 

- Sundby 6894 x. 
-Det er Tom! 
- Er det Tom Larsen, PF for 

Egernpatruljen? 
-Ja! 
- Det er fra •Sp4(jdernes Maga-

sin«. Hvordan går det med Kipan-
daen? ''" 

- Vi klarer os fint. Vi har lige 
fået en ulveunge rykket op, og den 
sidste spejder, vi mangler, skaffer 
vi også, det vil vi, det har vi be
stemt. - Var det ikke det, du vil
le spørge om? 

- Jo, bl. a. - Blev samlemap
pen flot? 

- Ja, se vi fik jo fØrst en for
kert mappe, fordi der ikke var no
gen boghandler, der vidste, hvad 
en fakturamappe var, så vi fik jo 
travlt med at nå det, da vi fik den 
rigtige mappe. Vi har indbundet 
den i skind med en spejderlilje i 
krydsfiner under, og så banket på 
skindet, så liljen står fremhævet. 
Oven på liljen, der sidder nede i 
det ene hjØrne, har vi så klistret 
patruljedyret i en anden farve 
skind. 
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- Blev bromodellen god? 
- Ja, men det var nu lidt hårdt 

for de kØbenhavnske spejdere, der 
var alt for mange i skovene, så det 
var svært at få lov at samle mate
rialerne. Vi startede i god tid, og 
gravede alt det, vi havde samlet, 
ned. FØrste lØrdag-sØndag i decem
ber tog vi så på week-end og byg
gede modellen. Vores TF kom så 
og fotograferede den. 

- Hvordan med amuletterne? 
- Vi anede ikke, hvad en amu-

let var, fØr vi ved PF-mØdet fik at 
vide, at det intet havde med ome
letter eller andet spiseligt at gØre. 
Vi laver dem af fyrretræ af form 
som spejderlilje, hver mand skæ
rer så patruljedyret - sådan som 
han bruger det som totem - ud i 
relief. 

- Skal I med i Wakambaen? 
- Ja ja, selvfØlgelig, det har vi 

enstemmigt vedtaget! 

Også i GODTHÅB DIV. må man 
vel være ved godt mod. Vi prøver 
Falkene i 4. Godthåb: 

- Goddag Per! Jeg vil gerne 
have en udtalelse m .spejdernes 
Magasin. om Kipandaen. - Fortæl 
mig lidt om jeres arbejde, som I 
har udført. 

- Vi har lavet mappen, og den 
16. november byggede vi broen og 
fotograferede. Vi har heldige, for 
billederne blev gode. Jeg har hørt 
om andre patruljer, der måtte byg
ge tre gange, før det lykkedes at 
få et ordentlig fotografi. 

- Hvilken slags bro byggede I? 
- Det er en almindelig gangbro 

på fire bukke. Hele patruljen kun
ne stå på den på een gang, og selv 
om den knagede, holdt den. - Vi 
kunne næsten ikke få den skilt ad, 
men det var nu mest, fordi vi var 
blevet valne om fingrene. 

- Havde I gode betingelser for 
at kunne bygge broen? 

- Nej, afgjort. Vi måtte rundt 
mange steder for at finde træ, og 
der, hvor det var, måtte vi ikke for 
skovfogederne, men naturligvis 
blev vi ved, og oppe i Storeskov 
fandt vi både træ, vandlØb og en 
mægtig flink skovfoged. Så gik det. 

- Og du lavede selv hele broen? 
- Nej, det gjorde mine to pa-

truljeassistenter også - og spej
derne. 

- To patruljeassistenter? 
- Ja, for vi skal have en ny pa-

trulje, og min første patruljeassi
stent, Dan, skal være patruljefører 
i den. Det bliver svært at undvære 
ham. Han er meget fingernem, og 
han slår nogle hårde besnØringer. 

- Du er altså klar over, at pa
truljeturneringen skal laves af 

spejderne og ikke af patruljeføre
ren alene? 

- SelvfØlgelig - ellers kunne vi 
simpelthen ikke klare alle opgaver
ne. Og spejderne kan også lide at 
være med, selv om de syntes, at 
brobygningen var skrap. 

- Var den da det? 
- Ja, i det vejr - og sa t nær-

heden af København. Vi· var istap
per, da vi kom hjem. Nu skal vi 
i gang med talismanden. Den skæ
rer vi i noget korklignende træ -
og har vi et spejdernavn, bruges 
det som model for .manden •. 

- Hvad er dit spejdernavn? 
- Det er ikke sådan et rigtigt 

spejdernavn, jeg kaldes Ping. 
- Bliver det så en ping, du skæ

rer ud? 
- J eg tror det ikke - men tak 

for ideen! 
- Regner I med at komme med 

i Wakambaen? 
- Vi håber - men det gØr de 

vel allesammen? 
- Ja, men er der tegn i sol og 

måne? 
- Vor divisionschef siger, at det 

slet ikke ser så tosset ud, det vi har 
lavet, og at vi skal blive ved på 
samme måde, og om muligt endnu 
bedre, så det ku' jo være, der var 
en chance. 

Ja, Per håber det bedste. - Til 
slut må vi til Helsingør: 

- Goddag, det er fra »Spejdernes Maga
sin•, må jeg tale med Ib Nielsen, PF for 
Ulvepatruljen, Kong Eriks trop? 

- Ja, det er mig! 
- Er din patrulje med l Klpandaen? 
- Ja, selvfølgelig, og det burde enhver 

patrulje jo være. 
- Hvor mange er I i Ulvepatruljen? 
- Vi er 7 mand l øJeblikket! 
- Hvilken model brugte I ved brobyg-

ningsopgaven? 
- Det var en gammel, Indiansk lnkamo

del, som vi byggede om, sf. den egnede sig 
til formålet. Udkastet blev sf. bearbejdet af 
patruljeingen!Øren, der lavede arbejdsteg
ningen l lystryk. 

- Det lyder spændende. - Men hvordan 
med jeres samlemappes dekoration? 

- VI klistrede birkebark pf., og pf. for
siden desuden et stort skind med Kipanda
mærket spændt ud mellem grene. 

- Hvem har skrevet dagbog bos jer? 
- Foreløbig har PA, Paw, ført den første 

måned. 
- Og hvordan med jeres amuletter? 
- Hver mand er gf.et l gang med at fa-

brikere sin. 
- Hvad mener patruljen om Klpandaen 

som helhed? 
- Det er glimrende opgaver, som afgjort 

vil styrke patruljesammenholdet, og med 
hensyn til udvælgelsen er det faktisk den 
eneste måde at finde de bedste patruljer pf.. 

- Regner I med at have chancer for at 
komme med l Wakambaen? 

- Vi håber det l hvert fald. 
Telefondamen bryder Ind - 3 minutter! 
- Ja, så må vi vel hellere slutte. Tak for 

interviewet! 
-Selv tak! 

l~ 
' 
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Lav en fastelavnsmaske selv 
I februar måned er det fastelavn, 

og så skal vi alle ud at slå katten 
af tØnden, og det er sjovt at gem
me sig bag maske. 

I mange flokke mØder man ud· 
klædt efter alle kunstens r egler 
lige fra ulve udklædt i avispapir 
eller sækkelærred til berømte pi
rater, riddere og indianere. 

På denne side kan du finde nog
le eksempler på, hvordan du nemt 
kan lave dig en maske selv ved 
hjælp af pap, klister, lidt snor og 
en hel masse fantasi , for du beh Ø
ver jo ikl{e at lave maskerne net
op med de ansigter, du ser her. 
Du kan nemt tegne noJ:!le bedre 
selv! 

Denne maske her er den nem
meste at lave. Du finder et pas-
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sende stykke pap eller karton, må
ler hvor stor masken skal være, 
klipper den ud og maler den i flot
te farver. Øjenhuler og munden 
klippes ud, og hvis du er lidt fiks 
på fingrene, kan du lave skæg og 
Øjenbryn af lidt crepepapir, 

GØnge, BF Erik Mosekilde, 
Bispebjerg flok. 

Fox, BF Ole Jensen, 
Moseflokken. 

Ilder, BF Peter Berthelsen, 
Kronborg flok. 

Ørn, BF Jan Jensen, 
Kronborg flok. 

Chil, Peder Fisker Knudsen, 
8. Odense flok. 

Den Øver ste maske laves af et 
stykke karton, der er så stort, at 
det kan nå rigeligt omkring dit 
hovede. Kartonet heftes sammen 
med en heftemaskine, håret klip
per du ud som vist på tegningen, 
og masken bliver behageligst at 
bruge, hvis du også klipper ud for
neden. Også denne maske bØr ma
les i stærke farver, og der klippe!! 
ud til øjne og mund. 



Dette billede er fra Italien og viser nogle 
ulve på tur l bjergene. 

15 ulveunger 
i l. Brande flok har sidst i novem
ber taget 30 km pladen. 

Ulvene i Odsherred 
har været samlet i Asnæs til tur
nering. Efter en parade på Idræts
pladsen begyndte lØbet, hvor op
gaverne bl. a. gik ud på kimsleg, 
flaghejsning, boldkast, · indpakning 
af tØj, syning og knoh. Dagen slut
tede med tovtrækning . og præmie
uddeling. - RØd bande, l. Balders 
flok blev den bedste .. 

Den sidste maske minder mest 
om en kæmpemæssig flip, der når 
helt op over dit hovede. Den hef
tes kun forneden (bedst med et 
bånd til at binde). Håret laves af 
lidt uldgarnsrester eller crepepapir 
klippet i små stykker og klistret 
på. Ansigtet males på - enten som 
vist her, som en smuk, ung prin
sesse -eller måske lidt mere man
digt. Også her må du lave huller 
til Øjne og mund. 

Og så: God fornØjelse til faste
lavnsturen. Hvis du tager nogle 
billeder, send dem da ind til »Ma
gasinet4:. (Tegninger: Louveteau). 

Denne gang er den franske 
ulveunge lidt mere heldig! 

Problemet: Svend. 
Svend var 11 år og gik i 5. klas

se, denne klasse havde arbejdet 
under hØjtryk hele skoleåret, fordi 
klassen skulle op til den berygtede ' 
mellemskoleprøve til foråret. Såvel 
lærere som elever var efterhånden 
blevet godt nervøse, navnlig da 
klassen var en af de urolige, der 
foretrak at lave fest i timen frem
for dydigt at passe skolearbejdet. 
Svend var ikke særlig godt bega
vet, men egentlig heller ikke do
ven, derimod var han en drØmmer, 
der ofte blev grebet i at se ud ad 
vinduet, måske optaget af at iagt
tage en lille bogfinke på vindues
gesimsen, eller måske optaget af 
slet ingen ting. Hjemme var der 
ikke altid så hyggeligt. Svends far, 
grosserer BjØrk, havde på grund af 
krigen store vanskeligheder med at 
få forretningen til at lØbe rundt og 
var i sit hjem nervøs, let til vrede 
og i dårligt humør. Svends mor, 
der foruden Svend havde 4 andre 
bØrn og desuden led af hovedpine, 
var heller ikke særlig opmuntren
de for lille Svend. Det må dog si
ges, at Svends hjem var et godt 
hjem, og at alle hjemmets bestræ
belser gik ud på, at bØrnene skulle 
have det bedst muligt. 

Efter jul havde det været rent 
galt med Svend, navnlig i regning. 
Hans regnelærerinde, frk. BrØk, 
manglede fuldstændig forståelse af 
Svends karakter og betragtede 
Svends uheld som udslag af fuld
stændig dovenskab. I julekarakte
rer havde Svend i regning hjem
bragt den triste karakter .tg+c, 
der rent ud havde resulteret i en 
endefuld hjemme. I januar var det 

Læs videre på næste side. 
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De tre K'er (fortsat). 

ikke gået bedre, ag nu havde frk. 
BrØk begyndt at lade lille Svend 
•Sidde efter., dette turde han dog 
ikke fortælle hjemme. I dag, den 
30. januar, havde han fået en sed
del med hjem fra frk. BrØk med 
henstilling orri, at Svend for at fØl
ge med var nØdsaget til at få pri
vatlærer i regning. Da Svend for
lod skolen denne dag med den 
uhyggelige seddel i lommen, var 
han meget nedslået, for sedlen 
skulle underskrives af faderen og 
afleveres på skolen næste dag. -
Svends far havde i disse dage haft 
store tab i sin forretning og var af 
den grund i det sortest muU.ge 
humØr, så der var ikke tale om, 
at Svend frimodigt turde gå hjem 
med den uhyggelige seddel. Svend 
var bundulykkelig. Han vidste, at 
faderen ville holde med frk. BrØk 
og stemple ham som doven, og han 
vidste, at hans mor ville græde 
over ham. Hvad var der at gøre 
for Svend? Han måtte forsvinde 
bort fra det hele han kunne ikke 
være hjemme ~erei · han havde 
læst så mange drengeromaner om 
drenge, der forsvandt hjemme fra, 
og som det gik godt senere, men 
han tænkte ikke på, at det kun var 
i bØgerne, det gik godt. Han havde 
5 kr. på sig, det var en julegave, 
som han endnu ikke havde kØbt 
skøjter for, så han mente, at den 
Økonomiske side af sagen var i or
den. Ja, han ville stikke af, han 
ville vandre til fods til den nær
meste havneby, og der ville han 
stikke til sØs som »blind passager•, 
så ville han nok en gang ankom
me til et fremmed land og der sØ
ge at få arbejde som bud eller lign. 
Det var lØrdag, og han besluttede 
fø,rst at gemme -\g i den store 
skov uden for byen, indtil man 
havde opgivet ham. FØrst skrev 
han dog et lille brev til sin mor 
og bad hende ikke være vred på 
sig, han bad også familien om at 
lade være med at søge efter ham, 
han ville vende hjem igen, når han 
var blevet en stor mand. Så slog 
han hul på sin »femmere og kØbte 
proviant for nogle af pengene, 
hvorpå han drog af sted uden i 
og for sig at gennemtænke sin 
flugt særlig nøje. 

Da Svend stadig ikke viste sig 
hjemme, blev man urolige, og da 
det var blevet mØrkt, alarmerede 
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man politiet og skolen. Der fik 
man besked om tildragelsen i frk. 
Brøks regnetime og de dalende 
regnekarakterer og frygtede alvor
ligt, at Svend havde taget livet af 
sig. Politiet satte al energi ind på 
eftersøgningen, men lØrdag nat 
bragte til hjemmets sorg intet re
sultat. -

Fastela vnsturen. 

- Den fØlgende søndag var det 
fastelavns-sØndag. Flokken havde 
planlagt en fastelavnstur med tøn
deslagning. Med lærer Aagaard i 
spidsen marcherede flokken af sted 
til den store skov, det var et fest
ligt syn. Da man senere kom ud 
i den store Øde granskov tæt ved 

fjorden, der hvor man i sin tid 
havde fundet eneboeren i sin hule, 
anbragte man tØnden på en stor 
gren og så begyndte tøndeslagnin
gen. Tju, bang! Det kan nok være, 
man kunne give tønden nogle or
dentlige på skallen, men tØnden 
rørte sig ikke, ikke en splint faldt 
af. Nu var det Kalles tur. Kalle tog 
tillØb, svingede sin kØlle. Een, to, 
tre. Bang ruchhh! Det nederste 
tøndebånd gled af, og halvdelen af 
staverne raslede ned. Efter Kalle 
var det KrØlles tur, også han havde 
kræfter som en bjørn. Ved hans 
slag faldt det sidste tØndebånd af 
og resten af staverne på nær en 
halv stave, hvorigennem tovet, der 
holdt tØnden oppe, gik, men selv 
dette stykke stave fik en revne. Så 
var det »Mikkel mus.s tur til at 

slå, han var flokkens mindste og 
svageste dreng, med en lille ele
gant bevægelse strejfede han resten 
af tØnden. Kalle og KrØlle var ra
sende, da de så, at den lille stump 
stave faldt af for Mikkel mus's 
slag, thi efter den uskrevne lov om 
tØndeslagning tilfaldt værdigheden 
som kattekonge nu Mikkel mus. -
Nå, men den ydmygelse måtte 
Kalle og KrØlle finde sig i som så 
mange andre tØndeslagere gennem 
tiderne. Efter tØndeslagningen fik 
man lov til at gøre, som man ville. 
BandefØrerne listede hen til ene
boerens hule. Stor var deres for· 
bavselse ved at opdage, at der igen 
var nogen i hulen. Der inde lå en 
11 års dreng forkommen og elen
dig, halv bevidstløs af kulde. De 
kravlede· hurtigt ind i hulen og 
trak den af kulde udmattede 
Svend ud. Aagaard havde kaffe på 
termoflasken, som man hældte i 
Svend, og man begyndte at gnide 
og massere ham, så han snart blev 
varm og levende. Så tog Aagaard 
Svend for sig selv og fik af ham 
at vide, at han havde strejfet 
rundt i skoven det meste af n atten. 

Aagaard lånte en cykle og kØrte 
i forvejen hjem til Svends for
ældre, der blev i strålende humør 
ved at hØre om Svends forestående 
tilbagekomst. Aagaard, der j o kend
te Svend fra skolen, og som vidste, 
at Svend ikke var doven, berolige.
de Svends far, og man blev enige 
om, at det Svend trængte til, var 
nogle friske kammerater og et 
muntert fritidsliv, så man blev 
enige om, at Svend skulle være 
ulveunge. Da Svend kom hjem, 
blev han modtaget af to glade og 
taknemmelige forældre, medens 
Aagaard i baggrunden diskret glæ
dede sig over, at det blev hans 
raske ulveunger, der fandt lille 
Svend, inden det var forsent. I 
lØbet af det kommende forår blev 
Svend takket været Aagaards un
dervisning og den hjælp som Krille 
rent på eget initiativ gav Svend, 
snart en dreng i klassen, der reg 
nedes for at hØre til den bedste 
halvdel. Det bedste af det hele var, 
at Svends far efter dette lod sit 
dårlige humØr blive 1 forretningen 
og var glad og munter hjemme, 
således at Svend aldrig var bange 
for at fortælle, dersom det ikke gik 
helt godt i skolen, for nu vidste 
alle, at Svend gerne ville lære no
get og blive til noget. 



SPEJDERNYT FRA NÆR OG FJERN 
l 

Dansk spejder den første i verden, der bestiger 

en af Andesbjergenes højeste tinder. 

Ole MUller, kendt af alle nuvæ
rende spejdere som redaktør af 
»Grenåfalken« i Grenålejren -
tidligere spejder i Odense og med
arbejder ved lejravisen i 1946, har 
været forsidestof i alle verdens 
aviser. 

Ole var medlem af en ekspediti
on, der havde sat sig som mål at 
bestige det 6723 meter hØje Illul
laillaco bjerg på grænsen mellem 
Argentina og Chile. Et begreb om 
Oles præstation får du, når du ved, 
at Mount Everest, der menes at 
være verdens hØjeste bjerg, er 8800 
meter. Ingen har endnu nået top
pen af Mount Everest. Mount Blanc 
-som du også kender- er »kun~ 
4810 m hØjt. 

Ole arbejder i Argentina for et 
ingeniØrfirma, og den 15. novem
ber tog han med på en videnska
belig ekspedition til Illullaillaco. 

Tidligere forsøg på at nå op til top
pen er hver gang strandet på grund 
af stærke storme. 

Den 17. november var man nået 
op i 5000 meters hØjde, og her slog 

· man lejr natten over fØr næste van
skelige etape begynute. Om aftenen 
den 18. var man nået op til 6475 m, 
men tekniske vanskeligheder umu
liggjorde, at man kunne fortsætte 
samlet. 

Ole fortsatte nu alene om mor
genen den 19. og i godt govel 250 
meters afstand så ekspeditionens 
Øvrige medlemmer Ole nå op på 
toppen af det aldrig fØr berørte Il
lullaillaco. Klokken var da 18,00. 

Nogle dage senere vendte man 
tilbage, og Ole blev dagens sam
taleemne overalt i Argentina. Ole 
gav ikke op trods de store vanske
ligheder og viste sig som en rigtig 
spejder. 

Belgiske spejdere synger og •piller 

Jamboretten på. Æbleø: Udsigt 
over samlingspladsen 

Australske aviser 

havde hver dag i 13 dage beret
ningen fra en tropstur på forsider
ne. Den gennemfØrtes af 60 austral
ske spejdere til et indtil nu util
gængeligt fjeld, som fØrst blev op
daget for 80 år siden, og som prak
tisk taget ikke siden er besøgt af 
hvide. Spejderne havde heste med 
til transport af bagagen i det 
ufremkommelige terræn. To gange 
under turen fik de proviant kastet 
ned fra flyvemaskine. 

Set. Georgsløb i Bogense. 

Hvert år arrangerer Set. Georgs
gildet i Bogense et bylØb for samt
lige spejdere i byen af alle farver 
- piger og drenge. I år foregik dy
sten den 23. november, og kampen 
stod om gildets æresstandere. 

Der var mange morsomme opg a
ver. Bl. a. skulle spejderne hente en 
bevidstløs person ud af en »mine« 
i brand. Minen var fuld af røg, så 
efter redningen måtte speiderne 
både alarmere og foretage kunstigt 
åndedræt. 

Bæverpatruljen og Tigerbanden 
begge fra D.D.S. fik hver en æres
stander at skulle opbevare i det 
kommende år. 

Deltager. 
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er · i fuld gang med - ved hjælp af 

det nærmeste bibliotek - at tinde 

ud af KIPANDA-koden. 

Fra en hyttetur. 

En mand kommer og spØrger, om 
vi har en cyklepumpe, som han lå
ner og afleverer igen. Larm uden
for. Vi undersØger sagen. John for
svinder. Vi fortsætter pejseilden, 
men forstyrres. Kl. ca. 21,30 an
kommer de fØrste af vore skov
mænd. Et kvarter senere resten. De 
benægter alle, at det er dem, der 
har lavet larm. Vi overbevises lidt 
senere, da der observeres personer 
udenfor dØren. Efter en hidsig jagt 
fanges den ene, der viser sig at 
være en Brabrand-spejder. Lidt ef
ter kommer der en mere. Kl. 22,30 
har vi hold i 3 fra Brabrand. De 
indrømmer, de har taget John og 
en del af bagagen og soveposerne, 
der ligger oppe på loftet. Kl. 23,15 
en sidste runde. En flok vildtudse
ende rØdhuder overfalder fØrerne. 
Troppen purres. Så går det lØs ef
ter den gode, gamle recept. Hvem 
er ven, og hvem er fjende? Kamp i 
en hulvej , der er godt mudret. An
griberens fØrer giver signal til at 
standse kampen. RØdhuderne viser 
sig at være spejdere fra 2., 8. og 14. 
Århus, og deres grufuldt udseende 
hØvding var kun »Skipper«. 

Wigwam. 

Rolf Krakes division 

holdt patruljeførerstævne midt i 
september med deltagelse af ca. 40 
patruljeførere, der deltog i patrul
jelØb, modelbygning, wood-craft og 
patruljemØder. 

På FynslØb! 

Troppen havde i år sendt to hold 
pionerer på hver 2 mand til Kværn
drup kro, der var startsted for det 
årlige Fynsløb. Herfra startede vi 
lØrdag aften kl. ca. 19,00 med fuld 
oppakning ud på en længere kom
pasgang, ialt 10 km. »Aha, det er 
jo ikke ret langt«, vil I sige, men 
prøv at tage et kompas i hånden en 
mørk nat og prøv så at gå op til 
10 km og se så, om I er ved det 
rigtige punkt . . . . Det tog i hvert '== 
fald det ene hold ca. 8 timer at nå 
igennem, og det andet, ja, det af
gik ved en blid og stille dØd, som 
Buhl bemærkede. 

Men nok om det, vi nåede frem 
til bivuakpladsen kl. 3,00, og be
gyndte at bage noget, som dommee
ne kaldte snobrØd. Da dette var 
gjort var klokken blevet så mange, 
at der kun var en time, til vi skul
le starte igen, og i stedet for at 
bygge bivuak, rullede vi os ind i et 
underlag og·sov så der. Om morge
nen blev dommerne så forbavsede, 
at de gav os 16 points for den ge
niale ide. 

Vi startede så igen og skulle ud 
på en historisk ekspedition til bor
ge og ruiner på en strækning af 40 
km. LØbet afsluttedes i Gislev kro 
med fælles kaffebord sØndag efter
middag. 

På vejen hjem i toget kom vi i 
kontakt med vores forsvundne li
delsesfæller; de havde fØrt en her
lig eneboertilværelse i en lade, men 
trods alt dette var der jo alligevel 
-happy end. 

Glente. 

Til venstre findes den på side 22 omtalte vigtige kode, 

der er et led i denne måneds KIPANDA-opgave. Husk at 

løse den inden den 15. februar , hvis I vil løse sidste del 

af denne opgave! 



Et snapshot fra Grenålejren: Detalje af 
Indgangsportal (Konge Erik) 

Vitus Berings trop 
i Horsens aiholdLmidLLoktober _ 

sin årlige terrænøvelse arrangeret 
af skovmændene og med deltagelse 
af spejdere fra Vejle, Hovedgaard 
og Horsens. · 

Øvelsens grundlag var den ame
rikanske frihedskrig. Hvert parti, 
der', bestod af 30 ·'spejdere var ind
delt i 4 grupper. Skovmændene 
fungerede som en slags spioner og 
·satte derved større fart i Øvelsen. 

Fra en tropsfest. 
- »Det er faktisk nemlig slet ik

ke spor sjovt at stå 23 mand i et 
rum på 3 X21h m i llh time og af 
hele underholdningen kun hØre 
publikums (spredte) klap«. 

Ørnetrop. 

I England 
viser spejdere hvert år et mægtigt 
spejder-show - kaldet The Gang 
Show. Den 3. december blev dette 
års Gang Show vist i fjernsyn, og 
tusinder af spejdere holdt mØde 
denne aften for at fØlge den popu
lære underholdning. Disse shows 
begyndte fØrste gang i 1932 og har 
således fejret 20 års jubilæum. 

Det. ER en pandekage, hr. dommer, men 
mAske kan den også bruges som tallerken, 
regntæt hat eller køkkenbord! (The Saout) 

~ mffi·DA?D{{·Tffi 
r!-~~~~6~ 
2. AbenrA trop 

Poul Otto Nissen 
Terndrop trop 

Paul Gerding 
Wulff HØjlund Christen sen 

l. Sønderborg trop 
PF Axel Crenzien 

l t:fil:]IDD({Rf{ j 
6. Østerbro trop 

SK Ib Ejner Lagerstedt 
Mogens Hversen 
Birger Kaae Petersen 

l. Sønderborg trop 
PF Axel Crenzien 

8. Arhus trop 
SM Aage Whitt 

4. Odense trop 
PF Arne MØller 
P A Axel Gundlach 

~~g_~~ 
-"""' ----------------

60 km 
l. Brande trop 

Poul Kjærhus SØrensen 
Per Garnborg Nielsen 

Terndrop trop 
Frank Nielsen 
Aage Svendsen 
Ib Jacobsen 
Claus Petersen 

Frie Fugle 
Carl L. Hauschultz 
Leif Lemmecke 

BLEV Di.u. TROP NÆVNT 'DENNE ? 
·- GANG • 

l . Bogense trop 
Villy Christensen 
JØrgen Andersen 
John Friedrichsen 
Ib Friedrichsen 
Villy Nielsen 
Benno Rasmussen 
Jørgen Christiansen 
Ib Kajberg 
Frede Lorentsen 

l. Sønderborg trop 
PF Henry Rossle 
P A Peter Sloth MØller 

75 km 
Kongsvang trop 

Henning Bc;>jsen 

5. Odense - Sat. Georc 
TA Peter Israelsen 
TA Flemming HØJtermann 
SM JØrgen Simonsen · 
SM ·J ens Krogsgaard 
SM Ib Israelsen 
SM Martin Halbro 
SM JØrgen Hinke 

+++++++++++++++++++++++++ 

Mon Ikke disse australske halenegre kunne friste dig til at 
prtfve en etnografisk week-end til sommer? 

Redaktøren beklager, 

men det var desværre ikke muligt 
at få plads til alle de gennemfØrte 
interviews med PF'erne. Vi trak 
lod! 

Over tusinde rovere 

l. Hornslet 

indbØd traditionen tro forhenvæ
rende spejdere, fØrere og rovere til 
en lille formiddagstur i byens om
egn på 2. juledag og holder på den
ne måde kontakt med bortrejste 
spejdere. 

fra England vil deltage i det 5. 2000 grantræer 
Verdens Rover Moot i Schweiz til har spejderne 2. Sannidal trop 
sommer. (Norge) plantet i lØbet af sidste år. 
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D E POTE T TI L BYD E R 
Emaillekrus (Mugg) engelske ............. 0,48 Emailledunke til vand el. sprit . . . . . 0,85 1,85 

Lommelygte Emailletallerkener Proviantboxe 0,38 Emaillekander 
m. 3 farver, komplet 2,85 kun flade 0,85 . .... . 2 liter 1,85 • • o ••••• • •• • o ••••••• 

Rustfri stålkrus Forskæreknive Alum.. skeer og gafler Alum. gafler 
el. opØser ... . . .... 3,85 brugte • ••• • o •• • ••• 2,85 m . mØnster o •• o •• o o 0,28 hØjpoleret . .... .. .. 0,38 

Krydderidåser Luftpuder Vandspande Smørdåser 
plastik •••• • •••• o •• 0,98 plastik . .. .. ... ... . 4,85 5 lit. , lærred • • • o •• 3,85 emaille . ..... 1,85 2,85 

Ekstra tilbud! Khakiskjorter med skulderstropper og 2 lommer 15,85 
Drengestørrelser 6,85 - 8,85 - 10,85 - 12,85 

~ 

Derre-undertøj RegntØj Vandreskjorter Sweaters Frotte-skjortebluser 

frit · valg ..... 3,85 khakifar. overtræks- frasorterede mønstre College sweater, blå til herrer ... 7,85 
og bordeaux m. hvid damebluser 5,85 .. Drenge-undertøj jakke og benklæder drengest. 9,85 12,85 stribe 10-14 år 19,85 T-shirts, fine, m er-frit valg .. ... 2,85 pr. sæt . . . . . . 39,50 l herrestørr. · .. 14,85 drap, til 9 år 7,85 cerisetede .... 3,85 

Uldtæpper praktiske 9,85_19,85 Stenca o - gra signaturbestik 
7,85 

Dolke Kamme Punge Skoblokke Spejderpost Ulvepost Junglebillede 
i læderetui skind m. embl. 44 - 45 - 46 papir og konv. papir og konv. 3 forskellige 

3,85 0,98 0,68 0,85 0,98 0,98 0,35 

ALT BADETØJ ALLE SANDALER ALLE SKI 
udsælges for sælges til udsælges for 
HALV PRIS HALV PRIS HALV PRIS -

VINDTØJ~ Vi har frasorteret en del vindblu- ULDFOER ser og jakker som sælges til priserne 
til at knappe ·i vind- \ 9,85 er tidens overtøj 11 8,50 - 18,50 - 28,50 - 38,50 
jakker og cotton coat 

Orienteringssko Solbriller Snebriller Duvetine- Drengebøger 
dameshorts 1,50 - 2,00 

12,85 - 17,85 0,68 - 0,98 2,85 19,85 2,50 - 3,~0 

Brugte militærtasker Lommekamme 
til pudsegrejer o. lign. o ••• o. 

l Teltstænger 
0,25 (35 cm) til sammensætn. . .. 0,25 forsk. farver • •• o •• • ••••••• o 0,25 
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DET DANSKE SPEJDERKORPS 
SpeJdernes Magasin 
Redaktør: Erik Jessen, 
•TroldhØjc, Abenrå. 

SpeJdersport 
Redaktør: Adjunkt Svend Ranvlg, 
Sfigade 3, Sorø. 

DE POT 
Nørre Fartmarsgade 89 

KØbenhavn K ., tlf. Palæ 4526 

Odense: Klostervej 19, telf. 12.418 
Alborg: Kong Hiinsgade l, telt. 8870 
Arhus: Frederiksgade 69, telf. 18.618 

Depotet er knrpsets egen forretning og 
giver bonus til korpsets afdelinger 

Korpskontor 
Fiolstræde 19, KØbenhavn K., 
Telefon PAlæ 5711 • Kontortid kl. 
8-18, lØrdag kl. 8-12. Giro 2284 

Begge blades ekspedition: 
Korpskontoret. 

FR. PALM GRElSEN 
BOGTRYKKERI. KBHVN. 
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