


Julen er nær 
Dagene er grå og korte. Vi er i 

vintervold, og solen er endnu på 
nedadgående bane. Men inden læn
ge vil den nå sit vendepunkt i 
»Stenbukken« og gå nordover. Da 
har vi solhverv, og det er vel nok 
på sin vis festligere end solhver
vet ved Set. Hans, for nu ved vi, 
at det går mod lyse dage. mod vår 
og sommer, ja hele den herlige tid, 
vi længes så stærkt imod. 

Det er snart solhverv, og det er 
snart jul. Vi mærker det, for »der 
er noget i luften, jeg ved ikke 
hvad, som forår, skØnt skoven har 
mistet hvert blad«. Og når den sto
re aften, som vi har set hen til med 
forventningsfuld glæde, er inde, 
tænder vi lysene på den skØnne 
gran, der står pyntet med glimmer 
og farvede kugler. Det grønne træ 
er som et pust fra de store skove, 
hvor det stod friskt og grØnt og 
svajede for vinden. Hvis det kunne 
tale ville det fortælle os om ople
velser, det havde; om haren, der 
strøg forbi dets fod, om sommer
morgener, hvor den lille fugl sad 
på dens grene og sang, om edder
koppen, der spandt sit luftige flet
værk, der dugbelagt stod som tyk
ke tråde. H. C. Al,dersen fortæller 
os i sit eventyr »Grantræet«, om 
den lille gran, der stod ude i sko
ven. Den tænkte kun på at vokse, 
blive stor. Den havde slet ingen 
fornøjelse af solskinnet, af fuglene 
eller skyerne, der sejlede hen over 
den. »Glæd dig ved din un'gdom«, 
sagde solstrålerne, »glæd dig ved 
din friske vækst«, ved det unge liv, 
som er i dig«. Men den glædede 
sig slet ikke, den voksede og vok
sede; vinter og sommer stod den 
grØn, mØrkegrØn stod den. Folk, 
som så den, sagde: »Det er et dej
ligt træ <<. Og ved juletid blev det 
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fældet fØrst af alle. - H. C. An
dersen fortæller videre, hvorledes 
grantræet kom ind i en stor og 
festlig stue, blev pyntet og beun
dret. Dog, herligheden varede kun 
kort, det kom på loftet og i skram
melbunken, hvor så siden »tjene
stekarlen kom og huggede træet i 
små stykker, et helt bundt lå der; 
dejligt blussede det op under den 
store bryggerskedel, og det sukke
de så dybt, hvert suk var som et 
lille skud. Pif, paf. Men ved hvert 
knald, der var et dybt suk, tænkte 
træet på en sommerdag i skoven, 
en vinternat derude, når stjernerne 
skinnede, det tænkte på juleaften«. 
»Forbi, forbi«, sagde det stakkels 
træ. »Havde jeg dog glædet mig, 
da jeg kunne. Forbi - forbi - - « 

Når vi juleaften sidder i den var-

me stue, og lysene stråler på det 
festlige træ, da skal vi mindes 
grantræets historie. Det skal lære 
os, at gå glade gennem livet, og 
at udnytte de kostbare timer, så vi 
engang ved vejs ende kan se til
bage på et lykkeligt liv. Vi ska
ber os også derved gode minder, 
som sidenhen bliver os et uvur
derligt eje. 

Forsidebilledet 
er mærkeligt nok fra en sommerlejr 
og set sådan lidt fra oven - men 
det skal minde dig om, at du snart 
må igang med at tænke på næste 
lejr. 

(fot. l. Godthaab) 



H ennl .ng J 50 

En trist og sørgelig rapport 
fra en af sommerens lejrpladse .. 

»Lejrsport?« 

Av. det var ikke så godt - prØv 
at se på de tre billeder, der er ved
fØjet..ber. 

De er taget på en meget smuk 
plads i Nordsjælland, en plads, som 
en spejderbevægelsen meget ven
ligsindet lejrvært har stillet til rå
dighed for alle korpsets troppe, en 
ren ønskeplads ved skov og sø, i en 
smuk egn langt fra civilisation og 

ebyggelse. 
,.._,., Billederne er taget nogen tid ef

ter, at en spejdertrop har ligget i 
lejr der. På to af billederne ser I, 
at rævene har gravet deres affalds
hul op - det har altså ikke været 
dybt nok. Billedet rØber også, at en 
hel del papir og andet affald, som 
kunne være brændt, er gået med i 
hullet. Mon den patrulje ikke skul
le tage sin lejrsport op til behand
ling. Det er måske oven i kØbet en 
af dem, der praler med fine ind
gangsportaler og anden vindues
pynt ved turneringerne - eller 
hvad? 

Det tredie billede er meget vær
re. Desværre - eller måske heldig
vis - er det noget utydeligt. Men 
på pladsen var det tydeligt nok. Et 
ejendommeligt trestammet birke
træ, der var en pryd for pladsen, 
er fældet. Hvorfor? Ja, stammerne 

Også her har ræven været -

Af THORKILD GLAD 

ligger der endnu til ingen nytte, så 
det må vel være Ødelæggelsestrang 
eller bare lyst til at prØve Øksen. 

Hvad tænker lejrværten om spej
derne - og mon de får lov at ligge 
der igen? Ja, det gØr de, for lejr
værten er dit gamle korps og lejr
pladsen er Skytteholmen ved Hald 
sø, en af korpsets allerdejligste 
pladser. 

Men det er en gammel tropsfØrer, 
der på korpsets vegne har tilsyn 
med pladsen, en fØrer, der har ud
sendt ikke så få generationer af 
dygtige spejdere. Kan du se ham stå 

Papir og alt 
mulig ragelse 

er rodet op 
a.f rævene. 

og se »med vemodig harme på den 
tomme svanerede«, kan du sætte dig 
ind i hans fØlelser ved at se den 
plads, han holder af og har påtaget 
sig at værne om, Ødelagt af spejde
re, som giver sig ud for at kunne 
færdes i naturen. 

Man skal ikke tvære i moralen 
- men sig mig, hvordan du efter
lader din lejrplads, og jeg skal sige 
dig, hvem du er. 

Når du forlader en lejrplads, siger 
Baden Powell, må du kun efterlade 
dig to ting, den fØrste er »ingen
ting«, den anden er din tak. 

Thorkild Glad. 

Hvorfor skulle denne fine birk fældes? 
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Juleaften tændes der et stærkt 
nordlys over RØde bugten på Sval
hard. Det flagrer over himlen i sto
re vifter, danner en levende bro af 
farver mellem himmel og jord. En
kelte gange når nordlysknipperne 
helt ned på de lave kridthvide fjel
de i bugten, svØber dem ind i far
ver, så de bliver fjerne og uvirke
lige. Levende fjælde i polarnatten. 

Himlen er oversået med store 
stjerner. Stjerneskuddene laver 
stort fyrværkeri. E'angstmanden i 
bugten står uden for sin hytte og 
ser på stjernerne og nordlyset. -
Hvergang en stjerne falder, siger 
han. Ja, vel så må jeg være forbe
redt på et stærkt snefald i morgen. 
Stjernerne og nordlyset er fangst
mandens barometer. Han har ikke 
noget andet. Derfor står han hver 
aften et Øjeblik uden for hytten og 
betragter stjernerne og nordlyset. 

Han kan ikke lide nordlyset. Det 
varsler så meget. Kraftigt nordlys 
kunne varsle snefald, men det kun
ne også varsle dØdsfald. Han havde 
set mange beviser på det i årenes 
lØb. 

Det store nordlys lige fØr jul for
rige vinter havde varslet dØdsfald. 
To fangstmænd i nabobygden var 
indebrændt i hytterne. Fangstman
den bliver ikke stående længe uden 
for dØren. Nordlyset var for vold
somt til det. Gudskelov, at det ikke 
kan komme ind i hytten, tænker 
han, da han har lukket dØren ef
ter sig. 

Kulden er så stærk, at han kan 
hØre isen i bugten slå revner. Det 
fortoner sig som en fjern salut. Der 
er godt og varmt i fangsthytten. 
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at lede i sine gemmer. Han finder 
en flaske dr am frem. Den har lig
get der, lige fra han kom til polar
Øen, men juleaften vil han have en 
dram. Han skænker en kop fuld og 
skåler med sig selv: Skål, Emanuel 
Lorki, på en hyggelig jul! så be
gynder han at spise flæsket. Han 
spiser længe, og når· han er mæt, 
begynder han at ræbe. Det var en 
stærk dram, siger han, men jeg tror 
alligevel, at jeg må have en ny. bet 
giver sådant et velvære i kroppen. 
Da han har drukket den anden ud, 
sætter han proppen i flasken igen. 
Det, der er tilbage, vil han bruge 
som medicin, hvis han skulle blive 
syg. Og blev han det ikke, kunne 
det være på sin plads at byde skip
peren, som skulle hente ham til 

JUL I POLARLANDET 
Af Edw. Welle-Strand . Tegninger Gunther 

Ovnen er rØd af stærk fyring, men 
fangstmanden vil have det lunt ju
leaften, og brænde har han nok af. 
Store stabler foran hytten, bræn
de, som han har fundet på fjeldet 
i efteråret. 

Det er ikke den fØrste jul, han 
tilbringer på Svalbard, så han ved, 
hvorledes han skal fejre den. Det 
fØrste, han gØr juleaften er at bar
bere sig. Han vil ikke gå omkring 
med store skægstubbe en juleaften. 
Så fejer og vasker han gulvet og 
vasker også en skjorte, så han kan 
have en ren skjorte på. Nogen 
kropsvask · befatter han sig ikke 
med. Det må være nok at vaske 
halsen, Ørene og ansigtet. Det plej
er han ikke· at gøre hver dag. Man 
plejede ikke at gå ud i kulden med 
renvasket ansigt. Kulden bed for 
stærkt i huden, så der blev frost
sår, og de var svære at få helede. 
Han havde erfaringer for det. 

Fangstmanden har taget fælder
ne og selvskudene op i terrænet. 
Vildtet skulle være fredet i julen. 
Det var en uskreven lov mellem 
fangstfolk i polarlandet. 

Fangstmanden har stegt en stor 
pande flæsk. Det dufter godt, da 
den står . på bordet. Men fØr han 
sætter sig til at spise, begynder han 

foråret, et par dramme. De gamle 
ishavsskippere var glade for dram
men. De kunne tåle en hel mængde 
af disse. 

Kaffen er færdig, og fangstman
den skænker en stor kop stær k k af
fe uden mælk op til sig. Han tager 
en slurk af koppen og siger: Det 
var en velsignet god kaffe, m en jeg 
har jo også kogt den selv. Han stop
per snadden og tager sig en smøg. 

Fangstmanden synes, at han har 
det som en herremand juleafte 
Han savner ikke noget. Jo. det måt 
te da være kirkeklokkerne. Klok
keringningen i TromsØ juleaften 
var så velsignet smuk, at den gik 
ham lige til hjerteroden: Måske kan 
han synge en julesalme? Det hØrte 
ligesom med til julen. 

Han begynder med hæs stemme 
at synge »Glade jul, dejlige jul«. 
Nej, han er ingen sanger, men Vor
herre hØrte vel alligevel på ham. 
Han tog det vel ikke så nøje med 
stemmen på en juleaften. 

Fangstmanden begynder at blive 
dØsig af den stærke varme i hytten. 
Han dØser hen et par gange, m en 
så tager han sig sammen og holder 
sig vågen. Det gik ikke an at sove 
ind kl. 9 en juleaften. H an måtte se 
at holde sig vågen til klokken 12, 



som skikken var i hjemlandet. 
Men hvad i alverden skal han 

fordrive tiden med? De gamle avi
ser, han havde taget med fra Trom
sø, har han læst mangfoldige gan
ge, så han kan annoncerne udenad. 
Den eneste bog han har - Greven 
af Monte Christa - har han også 
læst mange gange, så han er velbe
vandret i hans oplevelser. Ja, han 
kan dem udenad. 

Greven af Monte Christa var in
gen dum fyr. Han kunne sikkert 
også have klaret at rØmme fra 
Svalbard, hvis han havde Sliddet 
fængslet der. Men på Svalhard var 
der Gud ske lov ingen fængsler. 
Det var et altfor civiliseret land til 
at have fængsler. På Svalhard 
fandtes ingen forbrydere. Der var 

_.kun ordentlige mennesker. Folk 
som kæmpede en hård kamp for 
deres udkomne i en kold og barsk 
natur. 

Enkelte havde måske ikke haft 
så rene papirer, da de begyndte 
som fangstmænd, men polarlandet 
havde omformet dem, så de var ble
vet hæderlige mennesker. Og der
for kom de tilbage år efter år. De 
kunne ikke finde sig til rette an
dre steder. Selv havde han over
vintret femten gange i RØde bug
ten, og han kom til at fortsætte 
med det, så længe han var i stand 
til at tygge brØd. Svalhard var det 
eneste land for ham. Koldt og 
ugæstfrit, men alligevel et land, 
som bandt menneskene til sig med 
stærke bånd. Et land uden love, 
men et lovlydigt land i hØjere grad 
end noget andet land. 

Ja, han var kommet til at holde 
.f Svalbard, han som alle de andre, 

som havde overvintret der. 
Fangstmanden drikker meget 

kaffe for at holde sig vågen. Han 
har jo ikke andet at fordrive ti
den med. Og nogle julegæster ven
ter han ikke. Der var for langt 
mellem fangstmændene til det. De 
sad i deres hytter i aften og drak 
kaffe. Måske sang de en julesalme 
af gammel vane. Eller læste jule
evangeliet, hvis de havde taget bib
len med sig. Det havde han ikke 
denne gang. Han havde glemt den 
hjemme. 

Fangstmanden opfanger pludselig 
en lyd uden for hytten. Der var no
gen, som gik og gr.ed sig mod hyt
tevæggen. Hvad i alverden kunne 
det være? J o, en isbjØrn, slår det 
ned i iham. Den havde nok lugtet 

fiæskeosen gennem skorstenen og 
kom for at smage på juleflæsket. 
Nej, isbjØrnen var ikke en velkom
men gæst juleaften. Den pleiede at 
slå dØren ind, når den kom pa vi
sit. 

Fangstmanden tager riflen og 
stiller sig ved dØren. Når isbjØrnen 
begyndte at banke på den med si
ne poter var det på tide at sende 
et skud gennem dØren, så den tab
te lysten til at komme ind og sma
ge på flæsket. Han står længe ved 
dØren, men hØrer ikke noget. Det 
var altså ikke isbjØrnen, som var 
ude at gå i aften. 

Så slår det ned i ham. Det kunne 
vel ikke være de russiske dØdninge, 
i bugten, som var ude og gå jule
aften. En uhyggelig tanke. Men der 
var jo fuldt af russergrave i bug
ten, så det var naturligt, at han var 
kommet til at tænke på de dØde 
russere. Han havde ikke bekymret 
sig om de gamle russergrave ved 

sine tidligere overvintringer. be iå 
der og var en kendsgerning. Han 
havde altid plejet at gå langt uden 
om dem. Han havde jo ikke noget 
at gøre ved de gamle grave. De, 
som lå der, var fangstmænd, som 
han selv. Fangstmænd, som skØr
bugen havde dræbt. 

Men denne vinter havde han ta
get nogle gamle russerkors, som lå 
og flØd på fjældet. Måske var det 
det, de dØde var blevet forarget 
over? 

Fangstmanden fØlte sig uhygge
lig til mode. Nej, han burde have 
ladet de gamle russerkors ligge i 
fred , hvor de lå. Burde vist pietet 
mod de dØde russiske fangstfolk 
Nu havde de varslet om, at de ikke 
kunne lide hans fremfærd. 

Når julen var forbi, ville han 
bære korsene tilbage. Han havde 
heldigvis ikke brændt dem. Fangst 
manden hØrer ikke nye lyde uden
for hytten. (læs videre næste side ). 
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NervØsiteten forlader ham. Han 
begynder at ærgre sig over, at han 
et Øjeblik var grebet af panik. Men 
det var nu så sin sag at sidde alene 
i en fangsthytte på Svalhard en ju
leaften. Der lØb så mange mærke
lige tanker gennem ens sind. Og det 
var ikke så rart, at han var kom
met til ,at tænke på de russiske dØd
ninge. De var hans nærmeste na
boer. De eneste naboer, han havde. 
Og han havde ikke opfØrt sig helt 
korrekt mod dem. Han havde taget 
gravkorsene fra dem, en stor ube
sindighed af ham. 

Fangstmanden ~er på klokken. 
Den er kun ti. Skulle han spendere 
en dram til på sig selv, da det jo 
var juleaften? Nej, han vil ikke gø
re det. Han ville hellere drikke me
re kaffe. TØmme hele kaffekedlen . 

Så hØrte han igen lyden uden
for døren. N o gen, som tramper i 
sneen. Det måtte alligevel være is
bjØrnen, som var ude at gå. Nå, den 
skulle gå i fred, hvis den ikke fandt 
på at banke på dØren med poterne. 
Gjorde den det, ville det smælde. 

Måske var det den berømte Gam
mellensmand, som var ude at gå i 
aften. BjØrnen, som det aldrig var 
lykkedes ham at komme på skud
hold. Fangstfolkene plejede at kalde 
isbjØrnen for lensmand, fordi den 
jog ræven væk, når den var ude at 
gå i terrænet om natten. Holdt ju
stits. 

Gammellensmanden var en klog 
fyr. Hver vinter havde han set den 
i bugten, men den havde altid holdt 
sig på så lang afstand, at han ikke 
havde kunnet få fat i dens pels. 
Selvskudene havde den været for 

Hvem skal nu have hvad! 
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klog til at befatte sig med. Det var 
kun rævefælderne, den havde 
plyndret, når den var udsultet. 

Men gammellensmanden var sik
kert for klog til at banke på dØren 
til ham. I alt fald medens der var 
lys i hytten. Måske ville den finde 
på det om natten, når han sov? Ja, 
ja, så måtte han tage en vågen nat. 
Gammellensmanden skulle ikke 
overrumple ham på sengen. 

Hvis han havde kunnet få vindu
et op, ville han have kastet flæske
skorperne ud til den, men vinduet 
var frosset fast, så det lod sig ikke 
rokke. 

Trampene udenfor hytten fort
sætter. IsbjØrnen gik vel i ring om
kring den? Javel, den måtte fort
sætte med det, til den tabte lysten. 
Han skulle nok holde sig vågen. 
Kaffekanden var ikke tømt endnu. 
Men det var nu o,gså kedeligt at 
sidde oppe hele julenat for at passe 
på Gammellensmanden. Måske bur
de han sende et skud gennem dØren 
og skræmme den? Da ville den 
næppe komme tilbage til hytten 
med det fØrste. 

Fangstmanden begynder påny at 
blive dØsig. Hovedet duver ned mod 
bordkanten. Nej, det gik ikke at so
ve, når Gammellensmanden gik 
udenfor hytten. Det var bedst at 
give den en advarsel, så han kunne 
komme i seng. Juleaften havde væ
ret lang nok. Fangstmanden tager 
riflen og åbner dØren. Han ser bjØr
nen fors'{inde som en skygge på 
sneen. Den må have stået lige uden
for dØren. Fangstmanden sender på 
må og få et skud efter den. Så stæn
ger han dØren og kryber i seng. Han 
sover denne gang. 

Juledags formiddag står fangst
manden sent op. Han har jo ikke 
noget at bestille ude i terrænet, og 
madlavningen var hurtig overstået. 
Da han har spist frokost, går han 
udenfor hytten. Der er fuldt af bjØr
neaftryk foran den. Dybe aftryk af 
store bjØrnelapper. Jo, det var nok 
Gammellensmanden, som havde væ
ret ude og gå juleaften. 

Han går et stykke i den retning, 
han havde fyret skudet af om afte
n en og næsten snubler over en stor 
bjØrn. Den er stendØd og stivfros
set. 

Fangstmanden kender igen Gam
mellensmanden. Han stryger den 
over pelsen og siger: Det var din 
egen skyld, Gammellensmand, at du 
blev skudt juleaften. 

Lidt sjovt om øksen 

Er et langt skaft med en klump 
i den ene ende. FØr krigen vidste 
man, at det var en metalklump og 
af hvilken metal, nu går man ud 
fra, at det e1· metal og undersØger 
så i hvert enkelt tilfælde, om de ~ 
er blik, bly, zink, aluminium elle\. _ 
noget helt femte. 

Skal man bruge Øksen, er det 
tilrådeligt at slå med metal-klum
pen. Som underlag bruges, hvad 
man har ved hånden; en kendt 
valbyfØrer brugte i sin tid cement, 
det var udmærket, syntes han. -
Men har man ikke en cementsok
kel ved hånden, kan en sten også 
gØre det. Det gælder her sc:D an
dre steder: bare ikke være rådvild, 
brug om ikke andet så en kamme
rats hoved (hvis det ikke er for 
blØdt). Nogle bruger skarpslebne 
Økser, men mon ikke det er for 
farligt? 

Det er tilrådeligt at sørge for at 
Øksehovedet sidder lØst fra starten, 
da det ellers kan volde timers kval 
at få det til at flyve i hovedet på 
en anden. Når man har flækket en 
fod på langs, kan man gå ud fra , 
at man er i stand til at klØve 
stykke træ, men man er mærk- -. 
værdigvis ikke så interesseret i 
træet, når man fØrst har øvet sig 
på foden. Omvendt: når man har 
•Skåret« et stykke ved på tværs, 
er der mulighed for, at man kan 
ordne en hånd eller en fod på 
samme led. Dertil skal bemærkes, 
at det er praktisk at skåne een fod 
og hØjre hånd. Når man ikke ar
bejder med Øksen, kan man finde 
megen udmærket tidsfordriv ved 
dens hjælp; den er et udmærket 
kastevåben, og bliver man træt af 
det, er det vældigt interessant at 
se, hvem der kan få den til at 
•Stå« flest gange i en jernbane
skinne. Er man inde i byen, kan 
man i mangel af jernbaneskinner 
· fælde . fodgængerskilte. 



vem løber stærkest 
vem svømmer bedst 7 
vem flyver hurtigst 1 

Et morsomt og interessant studie om dyr, fart 

og mennesker. Af Torben Wolff. 

En Jetjager 
og en Vandrefalk 

Vi lever som bekendt i fartens 
århundrede. Fornylig har en ame
rikaner sat en ny og fantastisk ha

.m--stighedsrekord ved at flyve med en 
, ~) art af 1215 km i timen med en 

jetjager. Med korte mellemrum hØ-
rer vi om nye rekorder og stadig 
større farter. 

Men hvis mennesket berØves 
teknikken, hvis han må konkurrere 
på lige fod med klodens andre le
vende væsner, kommer han sørge
ligt til kort overalt - til lands, til 
vands og i luften (hvor han jo for
Øvrigt slet ikk,e kan bevæge sig 
uden teknikkens hjælp) . Lad os da 
se lidt på, hvor hurtigt dyr og men
nesker kan komme af sted, og 
hvem der er de hurtigste af alle. 

Hvem kan løbe 

stærkest? 
Begynder vi nedefra, regner de 

fleste af jer vel med, at sneglen er 
den langsomste af alle - med sine 
i heldigste tilfælde 112 m i timen. 

Men visse sommerfuglelarver er 
rene sinker i sammenligning med 
snegle - de kommer ikke mere end 
nogle få meter på en time, selv om 
de skynder sig gevaldigt. Verdens
rekorden for 100 m lØb (for menne
ske\") giver en gennemsnitsfart på 

36 km i timen - men 100 m er jo 
h eller ikke så langt. Finnen Nurmi's 
rekord for en times lØb var godt 19 
km, hvilket svarer til temmelig hur
tig cykelkØrsel og kan synes impo
nerende nok. Men det tæller ikke 
af meget ved siden af verdens hur
tigste lØber, den plettede, langbene
de jagtleopard (også kaldet chee
tah'en eller geparden) , der over 
kortere strækninger kan skyde en 
fart af 120 km i timen! Dette forry
gende tempo kan den dog, som de 
menneskelige sprintere, kun holde 
over kortere strækninger. De hur
tigste antiloper, der med deres 112 
km kommer lige i hælene på ge
parden (i naturen er det nu om
vendt!) er betydeligt mere udhol
dende. 

Når jeg fortæller, at nr. 3 også er 
et Ørken- og steppedyr, har du må
ske allerede gættet, at det må være 
strudsen, der ved sine 93 km i ti
men unægteligt har i benene, hvad 
den ikke har i vingerne. Overra
skende nok kommer vor egen Mik
kel ræv på fjerdepladsen (84 km), 
skarpt forfulgt af hesten, mens den 
engelske væddelØbsmynde, grey
hound'en, »kun« kan tvinge sig op 
på 58 km, vel at mærke hvis man 
lokker den med elektriske »harer«, 
der rutsjer af sted for snuden af 
den. 

Også en mængde andre d:vr slår 

Væddeløbshunden og Jagtleoparden 

let mennesket, selv sprinteren. En 
kolos som elefanten kan brase frem 
med en fart af 45 km i timen, og 
den efter sigende så kluntede bjØrn 
noterer sig for 40 km. Endelig skal 
det nævnes, at kamelen ikke orker 
mere end 32 km, men til .gengæld 
har den som bekendt en fænomenal 
udholdenhed, stØrre end nogen ma
rathonlØbers. 

Den kollossalt hurtige 

barracuda. 
Hvordan forholder det sig nu med 

havdyrs fart? Vi finder her, at den 
torpedoformede geddefisk barracu
da'en slår selv geparden med hele 
30 km i timen, altså kan opnå en 
maksimalhastighed af 150 km! 

Ovenpå vandet når mennesket i 
specialbyggede racerbåde op på ca. 
250 km i timen, hvorfra der unæg
teligt er et spring ned til de 6-7 
km for de hurtigste crawlere. Men 
nede i vandet slår selv teknikken 
ikke til. De hurtigste undervands
både, der hidtil er konstrueret, når 
ikke engang op på 30 km, og den 
morderiske torpedo ville aldrig 
kunne indhente en barracuda, da 
den kun lØber halvt så hurtigt, 75 
km i timen. Heller ikke sværdfisken 
med sine 112 km behøver at frygte 
et torpedoangreb - rent bortset 
fra, at det vist er ret usædvanligt 
at jage sværdfisk med torpedoer! 

Det vil nok undre dig at hØre, at 
verdens største dyr, hvalen, kan nå 
op på over 50 km i timen. Når de 
alligevel kan jages fra hvalfangere, 
skyldes det, at de meget hurtigt 
trættes og oftere og oftere skal op 
og fylde lungerne med ilt. 

(Læs videre næste side) . 
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Bremsen er verdens 

hurtigste dyr 

Det er fØrst og fremmest stopuret 
og for fuglenes vedkommende fly
vemaskinen, der har muliggjort no
genlunde sikre angivelser af dyrs 
fart. En franskmand, Meinertzha
gen , har flØjet arnkap med mange 
slags fugle og noterede f. eks. vild
gæs for 88 km og vildænder for 94 
Engang fo-rfulgte han en lammegrib, 
og da farten nåede op på 176 km i 
timen, dykkede gribben n ed og ud 
til siden - da havde den åbenbart 
nået sin maksimumsfart. 

Man er lidt i vildrede med hvil
ken fugl der er d en hurtigste. En 
engeisk naturforsker, Stuart-Baker, 
fandt, at den indiske mursejler over 
en strækning på 3% km flØj med en 
så fantastisk fart som 320 km i ti
men. Og dette synes endda at være 
mursejleres jævne flyvehas<tighed. 

Under forårstrækket fra Afrika til 
Europa har man gang på gang kon
stateret , at mursejlerflokke tilbage
lagde 2400 km - som fra KØben
havn til Athen - på ~un 7 timer, 
altså næs<ten lige så gesvindt som 
en moderne rutefly. 

Det er dog et spørgsmål, om ikke 
vor hjemlige vandrefalk kan opnå 
endnu større fart under styrtdyk 
- men hastigheden under disse er 
næsten umulig at måle, og ingen 
har turde<t angive nØjagtige talstør
relser. Jeg har engang fra toppen 
af Dronningestalen på MØns Klint 
set en vandretfalk styrtdykke efter 
svaler, og et flottere syn kan man 
vanskeligt opnå at se herhjemme. 

Bremsen - verdens hurtigste væsen 
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Men hvad er 
gepardens 120 
km, barracuda
ens 150, mursej
lerens 320 og 
jetjagerens 1215 
km mod verdens 
til dato hurtig
ste væsen, det 
af mennesker 
ikke særligt 
skattede medlem 
af f1ueordenen , 
der går under 
det misvisende 
navn bremsen. 
Man har med 
sikkerhed ~on-
stateret, at en Barracuda'en k larer en haslighed på tsO k m i timen 

bremseart, h jortebr emsen , kan 
komme op på en så formidabel 
fart som 800 miles i timen eller 
knapt 1500 km! Selvfølgelig skal 
man ikke forsværge, at mennesket 
en skØnne dag når op på en lignen
de fart, men derfor er det lige fan
tastisk, at et dyr har kunnet speci-

aliseres så hØjt, som det her er til
fældet. 

Nå, jeg må videre! 

Med venlig spejderhilsen 

i hast, 

Torben. 

Forfallerkonkurrence 
I lighed med tidligere udskriver 

Magasinet igen en forfatter~onkur
rence, og denne gang bliver du me
get frit stillet. I det hollandske 
spejderblad har jeg i sin tid klip
pet denne mere eller mindre sjove 
tegning, hvor patruljen ude i bå
den Øver sig i æblekast mod - ja, 
mod hvem? Det skal din historie 
:fiortælle os. Brug blot din fantasi. 
Er det tropsføreren? En af skov
mændene med fØlge? Et fuldstæn
digt uskyldigt ægtepar, der er 

kommet ind i skydelinien? Jeg ved 
det ikke, men lad os nu se, hvad 
din fortælling vil afslØre. Vi sæt
ter ingen mindste mål på, men din 
beretning bØr vel næppe fylde over 
l side i dette ærværdige blad. 

Og alle ulve og spejdere kan del
tage, men gamle folk over 18 år la
der pennen hvile. Send dit resul
tat til magasinet, DDS, Fiolstræde 
19, København K., senest den 20. 
december. Tak! (Præmier som sæd
vanligt - efter resultate<t). 



Baden Powell tegner og fortæller denne gang om 

"MAFEKINGS BELEJRING" 
Jeg har ikke til hensigt at trætte 

dig med en detailleret beskrivelse 
af Mafekings s. k. belejring. Nok 
og mere end nok er blevet skrevet 
herom i bØger og samtidige tidsskrif
ter. Som krigerisk bedrift betragtet 
var den et stykke bluff, men et 
bluff som retfærdiggjordes af de 
forhåndenværende omstændigheder 
og som til sidst lykkedes. 

De belejrede udgjorde et tusind 
mand, nyorganiserede og bevæbne

e, sekshundrede hvide kvinder og 
"" ørn og syvtusind indfØdte. Vi 

holdt til at begynde med stand over 
for 10.000 boer under Cronje og se
nere mod svære kontingenter un
der Sneyman, fra oktober 1899 til 
17. maj 1900. 

Da fjenden havde afskåret vore 
forbindelser mod nord og syd, viste 
hans artilleri sig tre mil fra byen 
på Signal Hill, hvor vi havde en 
patrulje. Patruljen kom tilbage og 
rapporterede i så god tid, at jeg 
kunne iagttage, hvordan kanonerne 
rulledes frem i skudstilling og åb
nede ild mod os. 

Den fØrste granat nåede ikke 
frem på den lange vej. Medens jeg 
stod og iagttog dem, kom en pige 
cyklende forbi. 

»Min unge dame, De gØr bedst i 
at komme hjem og få tag over ho
vedet. Boerne begynder at sende 
granater over os«, sagde jeg. 

»Åh, er det der granater?« sva
rede hun. »Må jeg blive og kigge 
på dem?« 

Men jeg fØrte hende hjem i hast. 
Hun skulle snart lære tilstrække
ligt om granater, når boerne havde 
skudt sig ind på byen. Men hendes 
uforskrækkede sindelag var typisk 
for den ånd, som udmærkede alle 
Mafekings kvinder. 

Jeg gik altid og ventede et nat
ligt overfald. For at forskrække 
fjenden indefra, arrangerede vi lys
kastere i alle forter. Det vil sige, vi 
tilvirkede en lyskaster bestående af 
en stor dåse på spidsen af en stang, 
som vi støttede mod muren og 
langsomt svingede rundt i den øn
skede retning. 

Der fandtes i Mafeking en mand, 
som var handelsrejsende i acetylPn-

lamper, og han havde hos sig nog
le eksemplarer af varen og et lille 
forråd af acetylen. Han monterede 
altså i en reflektor en lampe med 
tilhØrende acetylenbrænder, og en 
nat tændte han en lampe ved vort 
fort ved Cannon Kopje og lod en 
herlig strålekasterskærm langsomt 
glide rundt omkring. Senere på 
natten dukkede samme lampe op i 
et fort i en hel anden del af vore 
befæstninger. Dette gentoges ad
skillige nætter i træk, hver gang i 
forskellige forter, hvorved fjenden 
fik det indtryk, at vi var rigeligt 
udrustede med lyskastere, som vil
le tænde i samme øjeblik, de for
søgte angreb. Sandt at sige lØb vi 
snart tør for acetylen og kunne ik
ke stille meget mere op i den stil. 

Eftersom tiden gik, begyndte vi 
naturligvis at blive bekymrede over 
vort forråd af livsfornødenheder. 
Hver eneste af os fik en strengt til
målt ration, og min stakkels stab 
måtte leve af mindre portioner end 
den menige mand. På den måde 
kunne vi regne ud, hvor lidt vi be
hØvede for at holde os i kondition, 
og på samme tid kunne folkene ik
ke klage over, at officererne levede 
i frådseri, medens de selv led nød. 

Med tiden lærte v1 os at Økono
misere meget strengt i spØrgsmålet 
om fØde og selv at hitte på levneds
middelsurrogater. 

Når en hest 
skulle dræbes, 
skar man man
ken og halen af 
ham og sendte 
dem til sygehuset 
for at blive brugt 
til · madrasser og 
puder. Skoningen 
gik til gØrtleriet 
for at blive til 
granater. Skindet 
rensedes rent for 
hår, kogtes sam
men med hove
det og fØdderne i 
timevis, blev skå
ret i små stykker 
og serveredes 
med en lille til-

sætning af salpe
ter som »presset 
sylte«. KØdet 
skiltes fra benene 
og blev malet i 
en stor kØdma
skine, af tarmene 
lavedes skind, i 
hvilke kØdet 
pressedes ind og 
hver mand ·fik en 
pØlse som sin ra
tion. Benene kog
tes sammen til en 
stærk suppe, som 
deltes ud i porti
oner til de forskellige suppekØkke
ner og knustes senere til et pulver, 
med hvilket vi drØjede på melet. 
Der var altså ikke meget, der gik 
til spilde af hesten. 

Eftersom penge var uundgåelige 
for at kunne betale lØnninger og de 
varer, vi lagde beslag på, overtog 
vi kassen i Standard-banken, men 
fandt os ydermere nødsaget til at 
lave pengesedler selv. 

Disse papirlapper kunne veksles 
med klingende mØnt, hvis de frem
vistes inden seks måneder efter be
lejringens slutning. Men det skete 
ikke i et eneste tilfælde, folk be
holdt dem eller samlede dem som 
interessante souvenirs. 

På den måde noterede regeringen 
en indtægt på i det mindste 6000 
pund, og to år efter blev jeg op
fordret til at give en forklaring på, 
hvad man mente var falsk bogfØ
ring, eftersom det sås, at vi havde 
et så stort overskud. 

(læs videre næste side). 
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SPEJDER HUMØR 
fra 

alle lande 

Var det Ikke en fin Ide, je~r fik? 

MAFEKING (fortsat) 

B elejrings pe ngesedde l 

Ved et eller et par tilfælde fik 
vi brev fra boerne på en usædvan
lig måde: de skØd dem ind i byen 
med granater. De var adresserede 
til boerfamilier, vi havde i byen, 
og kom med nyheder fra deres 
venner. Ved et tilfælde skrev kano
neren, som skØd granaten, at han 
blot Ønskede, han havde haft noget 
at drikke til en skål for os. Det 
syntes jeg, var så venligt af ham, 
at jeg under parlamenteringsflag 
sendte ham en flaske whisky. 

Da jeg fornylig besøgte Sydafri
ka, kom en mand hen til mig og 
sagde, at han i mange år havde øn
sket at træffe mig og takke for den 
udmærkede flaske whisky, jeg hav
de sendt ham. Det var min ven, ka
noneren. 
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Nu kom Joe med fangsten . Skal vi koge 
den - eller presse den til wood-craft 

bogen?? 

FRA PRØVER OG DUELIGHEDSTEGN : 
Med bind for øjnene kunne bestemme 11 

forskellige ting ved beføllnr . 
Jo, sandelig må du følges med mig over 

gaden, min lille ven! 

Patrulje - højre fod fremad s træk! 

N 

?t~ grønn e 
..A_ To · B/k. 

1:<9r .. nn• 
..... ,/ F !O.!J 

v-----~ ----ø 
..L '9'Ønf 

F/og . 

~E9rønnt! 
lif·Bik. 

NØD SIGN~LER. ~ 
RØ D 

Til venstre vragafmæ rkning og ovenfor for
skellige nødsignaler. Læs herom på næste 

side - der også er for Ikke-søspejdere . 



Farvandenes afmærkning. 

I de danske farvande er en be
tydelig mængde sejllØb og -ruter 
afmærket på forskellig måde. Den 
måde, man bruger, kaldes sideaf
mærkning, altså en afmærkning i 
henholdsvis styrbords og bagbords 
side. Farvandets styrbordsside og 
bagbordsside beregnes efter fartØj 
for indgående. 

Et fartØj er for indgående, når 
det fra NordsØen sejler til dansk 
havn eller til Østersøen. 

I styrbords side anvendes rØde 
sØmærker (se tegningerne). Lys
tØnder viser hvidt lys. Kostene er 
opadvendte. Tønder er spidse. 

I bagbords side anvendes sømær
ker, der er sorte forneden og hvi
de foroven. Kostene er nedadvend
te. Tønder er stumpe. Lystønder 
viser rØdt lys. 

Som en art heller midt i far
vandet anvendes såkaldte midtfar
vandspuller, der er rØd- og hvid
stribede spidstØnder med ballon, i 
småfarvandene med en opadvendt 
kost og derunder en halmvisk. 

Til afmærkning af vrag anven
des såkaldte vragvagere, grønne 
spidstØnder med grøn stage, der 
bærer et grønt flag, hvis vageren 
ligger syd og vest for vraget, eller 
med 2 flag, hvis vageren ligger 
nord og øst for vraget. Vraglystøn
der er grønne og viser grønt lys, l 
blink, hvis syd eller vest og 2 
blink, hvis nord eller Øst for vra
g et. 

Forskellige signaler. 
Når et skib er i nØd, kan det på 

forskellig måde anmode om hjælp. 
Det kan bruge fØlgende signaler: 

Om dagen: 
l. Kanonskud eller lignende affyret 

eet ad gangen med omtrent eet 
minuts mellemrum. 

2. Nødsignal med flag. N.C. 
3. Et firkantet flag med en kugle 

eller noget, der ligner en kugle 
over eller under flaget. 

4. Uafbrudt brug af tågesignalap
parat. 

5. Det internationale nØdsignal af
givet over radiotelegrafi (S O S) 

f ,,• _a:o9 

IL 
SPIRTØt<JOe 

{<JINTERS>ØM/'CRKE) 

LYS Otj F~~~:/ TØ No e 
LY' 0 ' l(t,OI<t<tTØNOE 

LY5 o~ 
~1/fu 

L 'f5 o~ KLOKKE fØAJDE 

- e: 50R.T FARVE ØJ :o RDO pj::U~\JE 

c:J • H VIO FRRVE 

6. Det samme afgivet over radio
telefoni (ordet Mayday). 

7. Det samme afgivet ved afstands-
signalering (S O S) . 

Om natten: 
l. Kanonskud som ovenfor. 
2. Flammer om bord (tjæretØnde 

eller lignende). 
3. Raketter eller bomber, der ud

kaster stjerner af en hvilken som 
helst farve - affyret een ad 
gangen med korte mellemrum. 

4. Uafbrudt brug af tågesignalap-
parat. 

5. 6. 7. som ovenfor. 
Når et skib Ønsker lods, kan det til
kendegive det på forskellig måde: 

Om dagen: 
l. Lodsflaget hejst på fortoppen. 
2. Det internationale tegn G (-

.) med flag eller lyd. 
3. Det internationale tegn PT (.

- . -) med flag eller blink. 

Om natten: 
l. Blus eller blåly5 atbrændt hvert 

15. minut. 
2. Et klart hvidt ly~, det vises hyp

pigt eller blinkes hyppigt med 
lige over lØnningen i ca. l minut 
ad gangen. 

3. Det internationale signal G (
- .) afgivet som lyd. 

4. Det internationale signal PT (.
-. -) afgivet som blink. 
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Vi synger »internationalt«! 

En hel del »spejdermelodier« bruges af spejdere i mange 
lande, således også den, du sikkert kender under navnet: 
»P å vor vandring toner klangen«, som divisionschef Aage 
Hansen, Århus, har skrevet den danske tekst til. På sang
bladet har vi denne gang gengivet teksten på dansk, svensk 
og - italiensk. J a ,syng bare lØs! Du udtaler omtrent, som 
du læser det. O er nærmest som å. Den svenske tekst er 
oversat fra italiensk, mens den danske er mere fri. Den 
oprindelige tyske tekst begynder med »Lustig ist das Zi
geunerleben<<, -og den skildrer zigeunerlivets glæder. Mange 
italienske spejdere bruger den som kendingsmelodi. Noder
ne finder du også her. 

ITALIEN På vor vandring toner klangen -
Faria - faria - hoh 
muntert lyder vandringssangen -
Faria - faria - hoh 

Per il mondo ho caminato, faria, faria, o. 
Monti e mari ho gia varcato, faria, faria, o. 
Ma e dolce continuar', 

Træer glider så let forbi, 
mens vi traver ad skovens sti. 
Faria, faria, faria, faria. faria, faria - hoh. 
Solen stråler fra sin himmel, 
skinner på vor glade vrimmel. 
Lejren vinker - et dejligt mål: 
dagens timer og lejrens bål. 
Bli'r du træt, du glade ganger, 
hØr vor sang dig atter fanger, 
alle sorger, dem glemmer du 
blandt de frejdige stemmer nu. 
Smil og glæde - sang og latter -
Faria - faria - hoh 
se, din lykkeverden atter 
Faria - faria - hoh 
favner dig, når blot selv du vil 
give alt, hvad du ejer til. 
Faria, faria, faria, faria, faria , faria - hoh. 

Aage. 

t\%. 2 

Rischi e incontri a sfidar'. 
Faria, faria, faria, faria, fa-ri-a! 
Non mi pesa il borselino , faria ... . 
Ma e signor del suo d estlno, farla 
Sempre lieto e pien' d'ardor', 
Vada e canta l'esplorator'. 
Faria, faria, faria, faria, fa-ri-i! 

SVERIGE 
Vandrat vida jag h ar i varlden, faria .. 
over bergkam och hav gick fiirden, faria .. 
Men ånyo jag stegen styr 
bort mot Joekande aventyr. 
Faria, faria, faria, faria, fa-ri-a! 
Borsen tyngs ej av guldsekiner, faria 
jag iir rik, jag, nar solen skinner. Faria ... . 
Fri och frejdig ar scoutens gång, 
vida klingar hans glada sång. 
Faria, faria, faria , faria, fa-ri-a! Tanti saluti! 

Truls. 

-o H~ e ma.-r~ ho g'o. var- Ul.-- to, fo.- r~; a-, 

il h ~;;b {J. H l j f H fEio; ;h J. 

far r~ • o" J fa, r~ - 0.. - ~ 
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En anden slags nying-ild. 
I oktober nummeret 1952 viste 

Magasinets fotoserie en nying-ild, 
der bl. a. bruges af svenske og fin
ske .spejdere. Fra forskiellig s·ide 
har jeg hØrt, at danske Slkovmænd 
nu også bruger denne ild og har 
megen glæde deraf. Ep. skovmand 
har skrevet til Mag!lsinet og anbe-

falet en anden slags nying, hvor 
man i~ke behøver at gennemklØve 
en træstamme, hvilket jo er lidt 
tidskrævende og det er vel også of
t e vanskeligt herhjemme at få lo·v 
til at anvende et så kraftigt stykke 
træ. Metoden er den ganske simp
le, at man i stedet for den gennem
klØvede træstamme bruger tre let
tere stammer, der lægges på langs 
som pyramide med en stav i hver 
side til at give luft. 

En træ-samling. 
En hollandsk patrulje har lavet 

sig en fiks og overskuelig samling 
af træsorter. På tegningen kan du 
se, hvordan. Under hylden findes 
ophængt et stykke stamme af hver 
sort med bark på og udhugget såle
des, at man tydeligt kan se træets 
kærne og ved. Træstykkerne er 
hængt op i kroge ,så de nemt kan 
tages ned og studeres nærmere. 
Oven på hylden er anbragt eksem
plarer af træets frugt. Måske kun
ne man også få plads til en kvist i 
vinterdragt og det var vel en ide 
på væggen bagved at anbringe et 
aftryk af bladet, enten i gips eller 
som røgtryk. 



fllf ffalkepatruljens krønike 

Vi mødfe.s / udkanten al skoven . /)el vor bæl9mørld, men tir' skul!€' og
så på ncdlur 11 Farve~ Kczi''sagde Svend pluds~lt'gfo3 11æk varlra;;,Efterham, 

fan q l-Jam "råbte Svend o_g Vt for allt? afsfed q~nnern sl<>oven for ai fange ham. 
Heldf_J vis lyste han horl2onfen. rundfmed s1n lomme b;gfe 177tnd.d h ved 
tr7t'nuf, så v/ ku17ne linde retnr'n;;en, men de l varede 17ok en halv limes 
f/d, t'ndert vi havde ham t' /.?rebs en Det vor n clrdt 

1 
flere havde flænger 

fr« hrombærkrcdfene, m er; e/lus 1/0r del- qoclf. 
Så fth v/ !Nsked om ·af Sa?fle o-5 rollgf ned og ly l/e Ni nallens 

s frihed 1 Et par skrceppe n d~ fuq!t? hør fe v,. l m e n så - lycl of løDende 
person på f/e; e n, e f ly .s rnocf f-rcetoppene , R n ækken af grene, op hi d
set somfa/e mellem fo (hvorl?orn den ene fra?) V/ hør-le fydei0Jf 
hvad de saqd~- ftlstdsf 

0:; scf !77c'ltle v/ Qflcegr;e mundfli3 
rappod lt! Svend. ll11oi! vor d n .sl:?e 1 . 
!!vod hQr ;hør! a.5.v. Uqlepa frc.d;'en hovde 
h;'ul r.et O$ ~om ak fører. 

Nødef sluflecle ved er It/le /;ål 
/ shovkan fe n. (v, · havde få e f lov l) 

Vt' drøtlede l;!. a. i''lec;ooci- fvrn 03 b~
s/u tiede os for et be5ØC) pJ dt? q am/e 
h/em - med /idf qod~ no9et 9ron 
09 blon...,5fer OJ ltdf son'} for dt:>n 
enlicpz . V," hooer del oeds.fe; ....... _ 
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V i pakker julegaver 
Når du læser ulvesiderne denne 

gang, er vi allerede i december må
ned, og det er slet ikke for tidligt 
at tænke på julegaverne. 

Andet sted i bladet kan du se 
Altmuligmandens forslag til jule
gaver, men måske har du også selv 
en hel del ideer. Når nu gaverne 
er færdige - og det er jo morsomt 
at lave dem selv - så skal du også 
sørge for, at du får dem fint pak
ket ind. Det er meget spændende 
for den, der skal have gaven, at 
pakke en morsom pakke ud. Vores 
tegner viser dig nogle gode måder 
at pakke ind på, og jeg skal for
klare dig lidt om de forskellige 
ting. 

Øverst i hjØrnet ser du en gave 
pakket ind som en knallert. Det er 
meget nemt og ser vældigt godt ud. 
Papiret - helst noget fint julepa
pir - rulles uden om som en rulle, 
og du binder bånd stramt omkring 
de steder, hvor knallerten skal væ
re smal. De ender, der stikker ud, 
klippes op, så de ligner fryndser. 
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Lige under denne knallert ser du 
en anden gave pakket ind som en 
bold. Papiret »krØlles« blot uden
om og snøres af med et bånd. På 
tegningen er der yderligere vist 
nogle bånd, der er surret omkring 
bolden. Den ting, der skal pakkes 
ind, behØver ikke at være rund. En 
firkantet ting kan godt paækes ind 
som vist her. 

Og længere nede ser du en anden 
ting, der er pakket ind som en pØl
se. Der er snøret et fint kulørt 
bånd udenom og bundet en 
slØjfe. 

Så er der den almindelige pakke, 
ganske enkel og pyntet med rØde 
eller grønne bånd og med en lille 
kvist af kristtjØrnen som pynt. 

Den næste gave er gemt i · et lille 
hus, der er lavet af pap og fint de
koreret med vinduer og dØre. 

Den næste pakke er også pakket 
i almindeligt papir, men der er 
klæbet nogle rØde stjerner på. De 
klippes ud af rØdt papir og klistres 
på, efter at pakken er pakket; og 
så skal der rØdt bånd på. 

BF Valdemar Graff Bliehfeldt, 
l. Ebeltoft flok. 

BF Jørn Mikkelsen, 
l. Ebeltoft flok. 

Paw, BF Hans L. Pedersen, 
2. Struer flok. 

Hathi, BF Bent Karli-Nielsen, 
l. Risskov flok. 

Puma, BF Per Bollerup Jensen, 
l. Risskov flok. 

Christian Als, 
2. Skipper Clements flok 

JØrg-en Ørnm, 
Set. Jørgen flok. 

Dan Christensen, 
Set. JØrgen flok. 

Phao, BF Asger Rasmussen, 
3. Skjoldunge flok. 

Ikke, BF Bjarne Hansen, 
4. Skjoldunge flok. 

Kender du 
Junglens dyr? 

IKKI. Hulepindsvinet, Ikki, som 
mØdte Mowgli i bambusskoven, 
fortalte ham, at de vilde yamsrØd
der skrumpede ind. Nu ved alle og 
enhver, at Ikki er fjollet pertentlig 
med sin mad og kun vil spise fuld
modne og absolut udsØgte ting. 

Den sidste pakke kan minde om 
bolden, men har fået en lidt anden 
form. Her er klistret en fin tegning 
af en grangren og et julelys på. 

Og så må jeg Ønske dig god for
nøjelse med at pakke gaver ind. 
Husk nu at hænge små kort ved, 
så man kan se, hvem pakken er til 
- og hvem den er fra. 

God jul! Gråulv. 



Fortsat fortælling af Peter Tini 
Tegninger: Thora Lund 

Hvem var lyvene? 
En dag holdt forvalteren på god

set og fodermesteren vagt; de hav
de anbragt sig i det flotte og mo
derne hØnsehus om aftenen, da det 
begyndte at blive mØrkt, men der 
skete ikke noget lige med det sam
me. Alt var så stille og fredeligt, at 
de to vagtposter begyndte at små
sove. Klokken 12 midnat, just som 
tarnuret havde slået sine drØnende 
timeslag, begyndte lænkehunden at 
hyle så vedholdende, at de slum
rende vagter kom til bevidsthed. De 
mærkede, at der opstod uro blandt 
de sovende hØns på pindene - nog
le begyndte at kagle. Da så de et 
mærkeligt syn: to hvide skikkelser 
stoppede en hØne i en pose med ly
nets hast og forsvandt skyndsomst. 

De tapre vagter, der begge var lidt 
naive, blev lammede af skræk -
spØgelser turde de ikke sætte sig 
op imod. Derfor fik de l ov at lØbe 
uden at blive antastede. 

Det var et par blege vagtposter, 
der næste dag aflagde rapart over
for godsejeren. Han skammede dem 

\ godt ud, fordi de i vore dage lod sig 
forskrække af et par hvidklædte 
spØgelser, og besluttede sig til næste 
gang selv at holde vagt. 

Næste dag vankede der kogt hØ
ne i »Knaldhytten<< - det så land
posten, der kom med en postop
krævning, som ikke blev betalt. 
Han fortalte på hele sin rute, at nu 
gik det bedre i »Knaldhytten«, for 
nu vankede der kogt hØne hos den 
fattige familie, og nyhederne und
gik naturligvis heller ikke godseje
rens opmærksomhed- han spidse
de Øren. Nu kunne han nok forstå, 
hvor hans dyrebare fjerkræ blev af. 
Det gjaldt kun om at skaffe bevi
ser. Derfor overtog han selv vagten 
sammen med sin voksne søn i hØn
seriet. Aften efter aften i en hel 
uge spildte han sin nattesØvn på en 

kedsommelig vagttjeneste, uden at 
der skete det mindste. Han var lige 
ved at opgive det hele, da der ende
lig den syvende nat - natten til 
sØndag - skete noget igen. Henad 
midnat begyndte godsets lænke
hund at hyle, og lidt efter begynd
te hØnsene at skræppe op. Godseje
ren og sønnen er med eet lysvågne 
og anspændte. Godsejeren tager re
volveren frem. Hen mod rækken af 
hØns nærmer sig to hvidklædte 
»spØgelser<<. Godsejeren hæver re
volveren og råber med myndig 
stemme: »Hænderne op!« - De to 
skikkelser standser og rækker bæ
vende armene i vejret. »Smid de 
hvide lagner!« kommanderer gods
ejeren. TØvende frigØr de to sig for 
deres dækkener, og til godsejerens 
store forblØffelse ser han for sig to 
drenge i 11-års alderen, og drenge
ne, som godsejeren ikke kandte, var 

Arresteret 

Godsejeren var en hård og stejl 
mand uden særlig forstand på bØrn, 
derfor greb han brutalt de to dren
ge og fØrte dem over på godset, 
hvor han låsede dem inde i en stue. 
Så alarmerede han politiet fra 
ThorskØbing, der ankom en halv 
time efter i bil. Efter at godsejeren 
havde afgivet en forklaring, blev de 
to drenge kØrt til politistationen i 
ThorskØbing, hvor de efter et kort 
forhØr blev fængslede. 

Uden for godset havde Robin og 
Lille John haft en Vagt stående; 
han kunne ikke forstå, hvor de to 
hØnserøvere blev af, indtil han så 
politibilen komme og derefter kØre 
bort igen - så cyklede han i en fart 
tilbage til hulen, hvor Robin Hood 
og hans mænd skulle tilbringe 
week-end'en, og fortalte de andre 
om oplevelsen. Nu var gode råd dy
re. Det kunne blive en slem historie 
for dem alle. 

Hønsetyveriet var ikke gjort som 
nogen egentlig forbrydelse. Deres 
forbillede - den ægte Robin Hood 
- havde altid haft den leveregel at 
tage fra de rige og give til de fatti
ge, og da alle drengene havde haft 
en grænseløs medlidenhed med de 
arme folk i »Knaldhytten«, syntes 
de godt, at den stenrige · godsejer 
kunne undvære et par af sine man
ge hØns til de sultende mennesker 
med de små forsømte bØrn. De hav
de slet ikke tænkt på, at en frem
gangsmåde, som måske var nogen
lunde god moral i middelalderen, 
ikke passede i vor tid. 

De var klar over, at der var kun 
en, der kunne hjælpe dem - pa
stor Fugl. Derfor kØrte drengene 
midt om natten over til ham og fik 
ham vækket. Pastor Fugl var ikke 
så henrykt ved at blive vækket 
midt om n atten, men da han så , 
hvem det var, blev han snart klar 
over, at der måtte være noget sær
ligt på færde. 

Da drengene havde fortalt ham, 
hvad der var sket, kunne præsten 
jo nok se, at det så ikke godt ud 
for drengene; han bebrejdede dem, 
hvad de havde gjort, og mest, at de 
slet ikke havde fortalt ham om den 
nødstedte familie, som han dog hav
de haft mulighed for at hjælpe. Så 
tog han sin cykle og kØrte ind til 
politistationen, hvor han fik fat i 
politiassistenten, hvem han gav en 
forklaring på, hvordan det hele 
hang sammen med hØnsetyveriet. 

Assistenten kunne ikke lade være 
at more sig over, hvorledes drenge
ne havde søgt at klare situationen 
for den fattige familie, og gav efter 
samtalen med pastor Fugl de for
skrækkede drenge i fængslet deres 
frihed igen efter endog at have lo
vet dem ikke at fortælle forældrene 
noget om det skete. Han regnede 
med, at når pastor Fugl sagde god 
for gutterne, kunne han godt tillade 
sig dette. Så kØrte drengene lettet 
til deres lejrplads og fortsatte deres 
ubehageligt afbrudte week-end. 

Næste dag satte pastor Fugl sig i 
forbindelse med godsejeren og for
talte ham alt om drengene og fami
lien i »Knaldhytten« . 

Godsejeren lod sig formilde af 
præsten og tilgav tyveriet og gav 
endda afmald på n ogen erstatning. 
Han talte med sin kone om sagen, 
og hun, som var et kærligt menne
ske, fik overtalt sin mand til at tage 
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sig af den fattige familie. Allerede 
samme dag tog han over til »Knald
hytten<. og snakkede med dagleje
ren, og de blev enige om, at Nissen 
skulle være forvalter for hØnseriet 
på godset, medens hans kone skulle 
hjælpe til i kØkkenet. 

Familien Nissen var lykkelige 
over, at heldet så rigeligt var kom
met til dem. At hØnsene, som dren
gene var kommet til dem med, var 
stjålet hos godsejeren, anede de in
tet om, de havde regnet med, at 
drengene havde dem med hjemme
fra. Og det altsammen kunne de 
takke drengene for - og pastor 
Fugl- uden ham var det hele vist 
ikke endt så lykkeligt, thi man kan 
nu engang ikke påtage sig selv at 
være skæbnen, der fordeler denne 
verdens rigdomme, således at ingen 
får mere end andre. 

Dette indprentede pastor Fugl 
drengene, og mindede dem om, at 
de ikke helt skulle leve sig ind i 
tidsånden fra den rigtige Robin 
Hood, men stadig skulle huske, at 
de levede i 1953. 

Det stjålne herregårdssØlv. 
»KLØVERBORG« PLYNDRET 

FOR ALT SØLV I NAT 
Natten til søndag har inter

nationale forbrydere aflagt et 
besØg på herregården »Kløver
borg« . . . . . . . . var brækket op, 
alt var efterladt i vild uorden 
........ Der var ........... . 
Denne meddelelse i sØndagsavi-

serne var dagens samtaleemne, 
men et par dage efter var sindene 
også faldet til ro efter denne sen
sation, der druknede mellem så 
mange andre begivenheder. 

En aften efter dette tyveri gik 
Robin og John, der altid havde så 
meget at tale om, en aftentur langs 
fjorden i læ af den store skov. Det 
var meget mØrkt denne aften, og 
regnen silede ned. Intet månelys 
viste dem vej, men sådan et vejr 
holdt vore to venner meget af, det 
gjorde det til en særlig oplevelse 
at foretage en aftenvandring. Bedst 
som de gik langs den Øde strand, 
snublede John over noget i sandet. 
Ved en lommelygtes stråler så de, 
at det var kanten af en nedgravet 
kasse, der stod i sandet, og de op
dagede snart, at der stod flere 
kasser skjult mellem marehalm, 
nogenlunde tildækket af sand. De 
blev nysgerrige, og med noget be
svær ifk de åbnet een af kasserne. 
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Den var stopfyldt med sølvtøj, fa
de og skåle og meget andet. Str·aks 
kom de til at tænke på herregårds
tyveriet. De var fyr og flamme. 
Her var vel nok en oplevelse for 
dem. Bedst som de står og betrag
ter tyvekosterne, hØrer de en sagte 
plasken ude fra fjorden. Gode råd 
var dyre. Det var sikkert tyvene. 
Det kunne gælde drengenes liv. 
Det sølv, de havde taget op -af kas
sens halm, gravede de med lynets 
hast ned i det lØse sand, og i en 
fart fik de sig selv maset ned i den 
delvis tømte kasse og fik låget 
hægtet på, for således at skjule sig. 

Der gik kun få Øjeblikke, så 
mærkede de, at IDassen, de lå i, blev 
lØftet op af stærke næver. Det kan 
nok være, at de mennesker, der 
lØftede dem, bandede fælt over den 
ekstra tunge kasse, men de hØrte 
også frydesudbrud over, hvor godt 
den kasse måtte være stoppet med 
sølv. 

Snart fØlte drengene, at de blev 
lØftet over i en båd, og noget efter 
hØrte de åretag og plasken i van
det. Så fik de nogle slemme bums 
og mærkede, at de blev vendt 
rundt et par gange, hvoraf de for
stod, at de nu blev bragt over på 
et skib og stuvet ned i et lastrum. 
Opholdet i den trange kasse var 
fælt, men heldigvis var det en 
trmmekasse, så luft kunne de arme 
drenge dog få. Men hvor fØrte 
smuglerskibet dem hen? De kunne 
konstatere, at det måtte være et 
sejlskib, da ingen tØffen forrådte 
en motor. Til alt held var der in
gen bØlgegang. Lugten i skibslasten 
var uudholdelig, da kasserne med 

sølvtøj var stuvet ned mellem fyld
te fiskekasser. Der gik den ene time 
efter den anden, uden at der skete 
noget. 

Da klokken var 5 morgen på 
Johns ur, blev der uro igen, deres 
kasse blev lØftet op og båret, snart 
op, snart ned, medens der blev 
bandet livligt. Så blev kassen stil
let et eller andet sted, og lidt efter 
blev der ro omkring dem. Fuld
stændig ro. Kun af og til hØrte de 
et sagte bØlgeslag. Da roen havde 
varet nogen tid, vovede drengene 
sig ud af kassen igen. Det varede 
no-gent, fØr de kunne bruge deres 
lemmer efter den hårde medfart i 
kasserne. Det var stadig mØrkt, kul
ravende mØrkt, omkring dem. Men 
ved lygtens skær opdagede de, at 
de befandt sig i en klippehule. -
Hvor i verden, anede de ikke. De 
søgte og fandt en udgang af hulen, 
det v·ar ikke hyggeligt. Lige neden 
for dem et frådende hav og over 
deres hoveder en mægtig klippe
skråning. At springe i havet ville 
være den sikre dØd, men så for
sØgte de at klatre op ad klippen, og 
til alt held er det aldrig så vanske
ligt at klatre op som ned ad en 
klippeside. I lØbet af nogen tid fik 
de besteget klippesiden og stod 
snart oppe på en bjergvej. - Det 
gjaldt nu om at søge oplyst, hvor i 
verden de var henne. De lØb hen 
ad vejen, men det varede længe, 
fØr de fandt nogen bebyggelse. Det 
begyndte så småt at lysne, der hvor 
solen ville stå op, og det gav dem 
nyt håb. Nu kom de til en bebyg
gelse, der snart røbede et fiskerleje 
med flere store hoteller. Fortsættes. 



K l? N BL !VE TI /.. EN FIKS 
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TIL L.I/..LEBROR SK/1/.. bl/ L/IVE 
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BL/lPE-STORE 06 1'1EO FRRVER- OG PliBEGGE SIDER, TIL SIDST EN GlfiVG VlfNOGLifS 
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SPEJDERNYT FRA NÆR OG FJERN 

Hollandske spejdere øver brandslukning 

22 spejdere i 5 kanoer 

fra 4. Esbjerg trop gennemfØrte i 
sommer en 75 km lang tur ad 
Gudenåen fra Tørring til Silkeborg. 
· Turen blev en herlig oplevelse, 
med ekspedition til og »dåb« i Gu
denåens kilder ved den gamle hær
vej, med sej lads ad snævre ålØb og 
over store oprØrte søer. »Umenne
skeligt<< slæb når kanoer og oppak
ning skulle transporteres over op
stemninger og spærringer. Drivesej
lads når strØmmen bar med og hård 
tørn ved padlerne på de store Øde 
indsøer, når sØ og strøm var imod, 
og stammens kanosang blev revet 
med af den vilde vind og skræmme
de bjØrn og ulv i de store skove. 

Der var fredelige dage med stille 
gode lejrbål, der var overfald på 
»Hudson Bay« Compagniets blokhus 
med glimtende tomahawker og bra
gende bØsseskud. Der var fredsslut
ning med fredspibe, nedgravning af 
stridsØkse og »ædegilde« på erobret 
proviant. 

Der var »indre strid« i stammen, 
hvor understammer gik på krigs-
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stien mod hverandre. Der var freds
slutning ved hØvdinge og medicin
mænds kloge og vise mellemkomst, 
så stammens kr1gere kunne mØdes 
til fredelig kappestrid og bilæggelse 
af fjend.tlighederne ved store natte
fester omkring bålet. 

Der var kort sagt alt det, som må 
være, når den store ånds rØde søn
ner er samlede til »sommerjagten«. 

Der var 90 pct. regn og 10 pct. 
sol, som fØltes ekstra varm efter 
regn og slud. Der var lejlighed til 
at lære hinanden at kende i mod
gang og slid. Der var ingen tid til 
driveri, men rig mulighed for pa
truljen til at leve s1t lejrliv under 
hårde og fugtige forhold. 

l<'ra en nattur. 

>> Det var kedeligt at trave rundt i 
4 timer uden lys, og værre bliver 
det jo, når der ikke engang findes 
et lyst hoved i patruljen.<< 

Totem. 

Tysk spejder med wood-craftsamling 
fra stranden. 

Tyske spejdere l selvbygget hytte med 
reflektor bål. 

Græske spejdere og· rovere 

har ydet en betydelig hjælp til be
folkningen på de græske Øer, der 
for nogle måneder siden blev ramt 
af en naturkatastrofe. 

Lidt statistik 

fra Bjergets Ekko (Århus). Gen
nem de sidste 40 år skønnes der at 
have været ialt 250.000 spejdere i 
Danmark. Det svarer til, at hver 
gang der kØrer en fyldt sporvogn 
(ingen står op), sidder der en gam
mel spejder på et af sæderne. Hvis 
man går i en større biograf hvor 
alt er udsolgt, vil der sidde 55 gam
le spejdere i salen og hvis der er 
10.000 til fodboldkamp, vil 500 af 
disse engang have været spejdere 
- sådan statistisk set altså! 

De engelske spejdere 

er nu igang med at finde den 
kæmpestore lejrplads til jubilæums
jamboreen i 1957. 



5. Odense trop 
har i sommer været på tur i Norge. 
Herom berettes bl. a., 

Herlig var fjeldturen til »Lifjell« 
via BØ til sæteren, hvor vi masede 
os frem som målbevidste mænd, 
der higede frem mod Mont Everest. 
Snart lukkede skyerne sig under os, 
og kulden tiltog med hØjden, me
dens karavanen snoede sig op ad 
bjergstierne, hvor der hist og her 
fandtes varder fra tidligere ekspe
ditioner, der uden held havde for
søgt at bestige tinderne, og som her 
havde fundet deres sidste hvilested 
i Ødemarken. BjergfØrerens udsatte 
pris - en hel kasse »brus« - blev 
vundet af en af troppens dygtige 
atleter, der som den fØrste nåede 
>> den allerhØgeste topp« og plantede 
rappens stolte banner, medens han 

afsang den danske nationalhymne, 
der gav en brusende genlyd mellem 
de stejle fjeldvægge, og med vemod 
sendte vi en stille tanke hjem til 
vort flade Danmark. På nedturen 
rastede vi ved en bjerghytte, hvor 
champagneknaldene forlØsende lØd 
for Barjnes »brus«, der på grund af 
den arktiske kulde var blevet for
vandlet til sodavandsis. Vraltende, 
kravlende og godt trætte nåede vi 
ned til bussen, hvor deltagernes 
snorken snart overdØvede motorens 
drØnen. Stolte nåede vi med bussen 
til Ono, hvor vor snorken fortsatte 
i en hØjere dur. 

Morgeninspektion Mexico. 

Spejder fra T~>hiti. 

PF Peter Neumann rrmnnC/Rd PF PrebenStein 
V_~~- --~ _!:\ 5. Odense - Set. Georg 

PF Knud Rasmussen 
7. Arhus trop 4. Sundby trop 

PF Hans E. Waldstedlund PF Christian Riis 
1\lohawkerne PF Arne Vendelboe Jacobsen 

PF Jørgen Hunosøe Ole MØller Petersen 
Cort Adelers trop Frank Nielsen 

Jørgen IshØjer Andersen Bellahøj trop 
2. Lyngby trop PF Leif Thuesen 

PA Kaj Jensen-JØrgensen PF Jens Lindhardt Larsen 
Bellahøj trop PF Egon MØrkeberg 

PF Jens Lindhardt Larsen PF Jens Muller 

PF Leif Thuesen 
Arne Nielsen 

60 km 
Bellahøj trop 

Arne Nielsen , 
PF Egon MØrkeberg 
PF Leif Thuesen 
PF Jens Muller 

Claus Nar trop 
PF JØrn Nielsen 
PA Bjarne Thaulow 
Svend Andersen 
Kurth Fonlev 

PA Gunnar Mackeprang 2. Lyngby trop ~ 

~i.~l~$.~~ :~~~~~en ! fltlltDDf(R€( { 
------- -~ ---- ---- ~~NbRU'NJ~~ Bellahøj trop 
Irokeserstammen --:.:-- _..;:;:-..;-:;: -.-:-.;;-:.-..::-•-=:-- PF Egon MØrkeberg 

PF Poul Jakobsen 100 km PF Jens Muller 
PF Bent Neumann Bellahøj trop PF Leif Thuesen 

+++++++++++++++++++++++++ 
Falkoner-ulve

ne har været på 
sommerlejr i Vin
terbØlle ved Vor
dingborg. Vi til
bragte nogle dej
lige dage dernede, 
vi så Gåsetårnet 
og Vordingborg 
kaserne. Vi prØ
vede også at gå 
over Storstrøms
broen. En af de 
sidste dage hav
de vi en spor
Øvelse, og den 
sidste dag drog 16 glade ulve hjem til KØbenhavn. 

Engelsk patrulje i patruljehjørnet 

spekulerer faktisk i Øjeblik
ket på, om han ikke skulle 
sende ham, den flinke gård
ejer fra sommerle.iren et 
»bette« postkort til jul, så
dan et med en spejder på. 
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De riglige spejder julegaver 
købes selvfølgelig • 

l Depotet 
Kortmapper 
- Nyhed! Se foto -af det stærke og gennem
sigtige PVC-plastic med spec. blyant, som skri
ver på plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50 

Silva kompas 
10,50- 18,75- 26,50- 33,00- 40,50- 44,50 
Etuier til Silva 2,50 - 3,50 - 4,00 - 5,00 · 

Stenca - signaturbestik 
består a:f de 12 mest alm. signaturer. Trææsken 
har sværtepude i lågets bund . . . . . . . . . . 5,85 

Stavlygter 
Vi har et meget stort udvalg i år og vi giver 
derfor kun et par priser på prima forniklede 
messinglygter. 
2 cell. komplet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,25 
3 cell. komplet .. .. .. .. .... .. . .. .. .. .. .. . 9,75 

Signallygter 
med morseknap og rØdt, grønt og hvidt lys. -
komplet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,85 

SPEJDERNES LOMMEBOG 1954 
indbundet i lækkert blØdt bind i smuk brun farve kr. 3,00 
den er lige så god, som den fra i fjor, der blev betegnet som alle tiders bedste spejderlomme 
bog. Benyt bestillingssedlen i jnlekataloget. 

Scout-knife 
er en kniv, som er velegnet både til ulveunger 
og spejdere - 4 dele kun ..................... . 
Læderetui med strop til bælte ..................... . 

Bæltetasken 
er igen på lager - den må enhver ulveunge have 
Den findes med madkasse og plastikflaske med 

kr. 2,85 
kr. 1,85 

kr. 0,85 

skruelåg og det hele koster kun kr. 5,00 

OBS! 
Bestil postordrer i god ti<l, 
da postekspeditio~n i jule
travlheden ikke - kan ' love 
ordrer ekspederet ka: dag til 
dag! 1 ' 

Spejde~nes ~lagasln 

Red.: KØbmand Erik Jessen 
•TroldhØJ<, Abenrå 

Spejdersport 
Red.: Adjunkt Svend Ranvig 
SØgade 3, Sorø. 
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SUrekniven 
det er den kniv din fØrer anbefaler 

9,85 - 11,00 - 12,85 - 13,85 

Fodbolde 
er en rigtig drengejulegave, komplet m blærer 

18,50 - 21,50 - 23,50 - 26,00 - 39,50 
Bordtennisspil 
komplet med bats, net, stolper og bolde 

9,75 12,75 - 16,50 - 26,00 

SPEJDERKORPS 
DE POT 

Nørre Farlmagsgade 39 
KØbenhavn K, telf. Palæ 4526 

Odense: Klostervej 19, telf. 12.418 
Ålborg: Kong Hansgade l, telf. 8370 
Arhus: Frederiksgade 69, telf. S 36 13 

Depotet er korpsets egen forretning 
og giver bonus til korpsets afdelinger 

l{orpskontor 

Fiolstræde 19, KØbenhavn K 
Telefon PAlæ 5711. 
Kontortid: 8-16, lØrdag 8-12. 

Begge blades ekspedition: 
Korpskontoret 

FR PALM GREISEN 
BOGTRYKKERL KBH'IN. 


