


I 1929 var der en stor jamboree 
i England - vi var over 50.000 
spejdere fra alle lande - . og det 
regnede hele lejrperioden. Baden
Powell sagde da til os i sin tale, at 
enhver kunne ligge i lejr i solskin, 
men der skulle spejdere til for at 
klare en lejr i regnvejr; og når I 
tænker tilbage på jeres sommerlejr 
i år, skal der nok blande sig lidt 
regn i minderne, men der er nu 
trods alt noget særligt ved at have 
klaret en tur, som stillede krav til 
ens dygtighed. Når vi hØrer om 
store bedrifter, er det sjældent, at 
det har været lutter solskin og le
gende let, og vi beundrer alle de 
folk, der kan klare en situation. 

Derfor tror jeg, at I er blevet 
dygtigere spejdere i den sommer, 
der gik, for I har vist, at I kunne 
tage det sure med det søde. 

* 

Og de, der har været med i jam
boretterne i år, har set, at det kun
ne de udenlandske spejdere også. 
Selv havde jeg lejlighed til at be

. sØge to af de fem jamboretter i 
Danmark, og jeg må sige, at det 
var en stor oplevelse for mig, der 

Hindsgavl-jamboretten. 
Spejderne hilser over »landegrænsen« . 
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SPEJDERCHEFEN HAR ORDET 

dog ellers har set mange større lej
re i min lange spejdertid. 

Vi har jo alle hØrt om, at spej
derbevægelsen er international, at 
vi har spejderbrØdre i næsten alle 
lande. Men her i jamboretterne op
levede man det selv. Man så, at 
andre landes spejdere lever deres 
spejderliv på samme måde, som vi 
gør, men man fØlte tillige, at man 
var kammerater, at man hØrte til 
et fællesskab. 

* 

Dette fællesskab skyldes ikke 
blot, at vi har samme uniform, selv 
om der måske er små forskellighe
der for de enkelte landes vedkom
mende, men man fØlte sig straks 
som gode venner. Og hvorfor? For
di vi har tillid til hverandre; vi 
ved, at vi kun vil hinanden godt. 
Og hvorfor ved vi det? 

* 

Jo, vort spejderlØfte og vor spej
derlov er den samme, hvor på klo
den vort hjemsted er. Det er det, 
der knytter de mange millioner af 
spejdere verden over sammen i 
verdens største ungdomskorps. -

Rold-jamboretten. 
Oberst Wilson lykønsker vindende patrulje. 

Verdens-spejderbevægelsens æres
præsident, oberst Wilson, havde 
lej lighed til at besøge to af jambo
retterne, og han udtalte sin aner
kendelse af fØrernes dygtighed til 
at arrangere, men også spejdernes 
evne til at kunne klare sig selv 
med lejrindretning, madlavning og 
meget andet i vor ejendommelig~ 
sommer. 

* 

Men nu er vi alle hjemme igen i 
vort daglige spejderarbejde. Slap
per I så af efter sommeren, eller 
tager I fat på at nå videre? At der 
er nogen, der går videre, ser jeg 
jo her i Spejdernes Magasin, hvor 
jeg fØlger, hvem der bliver l. kl.s 
spejdere, væbnere og riddere og 
tager vandreplader. Selv om jeg jo 
ikke kender de spejdere, der er 
nævnt, kender jeg jo troppenes 
navne. Og en trop er dygtig, når 
dens spejdere er det, og hver spej 
der, som når så langt, kaster glans 
over sin trop og gavner sin trop. 
· Æressiden. er den side i Spejder
nes Magasm, der glæder mig mest 
som spej derchef. J eg venter mig 
mange nye spejdernavne og mang 
tropsnavne i den kommende tid. 

Ove Holm. 

FORSIDEBILLEDET 

er et minde fra en af som

merens mange lejre. Billedet 

er taget af DA Herbert 

Busch, St. Blichers division. 



Bavne-Jamboretten 1954 fra den 
3.-10. august på Husodde ved 
Horsens fjord nåede sit formål at 
ryste de 550 deltagere sammen til 
een stor familie. 

Den fØrste aftens >> sammenryst
nings.-lejrbål blev arrangeret af 
Olav fra Norge og Douglas fra 
Skotland, og ledet af Olav præsen
terede alle gæsterne sig for deres 
danske værter. Drengene fandt i 
lØbet af utrolig kort tid sammen og 
talte »internationalt«: en mærkelig 
blanding af engelsk, tysk, svensk, 
norsk og dansk, isprængt enkelte 
hollandske og schweiziske gloser og 
ivrigt støttet af mimik og arm- og 
håndbevægelser. 

Jamboretteflaget vajede, hejst af 
pionerholdet, i hele lejrperioden og 
den brændende bavn på det 8 m 
'1Øje tårn, jamborettens vartegn, ly
ste dag og nat over lejren. Ved åb-

l. V ej le trops IndgangsportaL 

ningen, der foretoges af præsidiets 
formand, borgmester Robert Holm, 
Horsens, talte bl. a. oberst J . S. Wil
son, London, Thorkild Glad og Jens 
Hvass fra Rold til spejderne, lige
som adskillige DC'er og fØrere i 
lejrperioden »kiggede. indenfor. 
24th Middelborough trop, der lå i 
lejr ved Århus og schweizerne fra 
Biel, der deltog i jamboretten ved 
Hindsgavl, kom på besøg. - En 
schweizerfamilie, hvis dreng deltog 
i lejren, slog deres telt op for en 
nat i .de gamles by., og rådsfor
manden for den hollandske trop fra 
Haarlem holdt en aften en glim
rende tale til drengene ved lejrbå
let. De pragtfulde internationale 
lejrbål med australiernes og new 
zealændernes maoridanse, skotter
nes dans til sækkepibe-akkompag
nement, schweizernes flagkast og 
alle de Øvrige deltageres sange, 
sketches og råb, de mange canons 
og jamborette-sangen, der blev 
sunget igen og igen - og ikke at 
forglemme: de 500 kulØrte lamper, 
der i den stille sommeraften strå
lede over lejren, var et betagende 
syn. 

Den 24 timers indianerøvelse, 
hvor bØffelklanen og hjorteklanen 
stredes om fØrsteretten til hØvdin
geværdigheden, begunstigedes af en 
lun og tØr sommernat med bivua
kering i det fri, spidstegning af 80 
kaniner, nattesnigning til de 10 me
dicinmænd og kulminerede i et 
drabeligt overfald på »Ohio<< - eks
pressen næste formiddag. Om afte
nen inviterede hjortepatruljerne 

EJER 

BAVNEHØJS 

JAMBORETTE 

PÅ HUSODDE 

bØffelklanens patruljer til små 
fredslej r bål. 

Som fritidsbeskæftigelse byggede 
patruljerne drager, og i flere dage 
svævede et stort antal drager med 
tropstørklæder som haler over lej
ren fra reveille til solnedgang. SØn
dagens »Bavne-mik. med ålefangst 
med de bare næver, sejlads med 
sejldugsbåde, pandekagevendinger 
og flagmastebygning gav, sammen 
med himmelspræt i skottelejren, 
den evige laven the hos Common
wealth og Grimsby spejderne og 
sangunderholdning hos Vest-Berli
nerne, et broget billede af liv i lej
ren. 

r=-

Der sejles med sejldugsbåd. 

Den sidste aftens jamborette-ild 
med præmieuddeling var ganske 
kort og sluttede med, at hver grup
pe tog en glØd fra bålet med til 
egen lejrplads, hvor de små intime 
bål, som symbol på det store fæl
lesskab, snart blussede op. Det blev 
sent, inden spejderne den aften 
fandt i soveposerne. 

Trods lyn, torden og Ø·sregn, men 
med en nådig sol, når det var Øn
skeligt, var det svært at tage af
sked med alle de mange nye ven
ner. 

Som Agge fra Haarlem skrev i 
lejravisen »Bavnen., den sidste 
dag: Vi kan fortælle jer, at vi pri
ser denne dejlige lejr, som vi alle 
har syntes vældig godt om. 
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Det var anden gang Lyngby divi
sion gik i gang med den meget 
morsomme opgave det er, at arran
gere en jamborette. Lejrens belig
genhed var den samme som i 1949, 
nemlig Strandegårds Dyrehave ved 
Fakse Ladeplads. Vi havde gode 
erfaringer fra sidste gang, og der 
var derfor heller ikke stor betænk
ning hos ledelsen om, at det skulle 
være den samme meget smukke 
plads med kæmpehØje, gamle ege 
og udsigt lige ud over Øresund, 
der skulle være mØdestedet for de 
450 drenge fra 8 forskellige natio
ner. 

Det var dejligt at se de gamle 
spejdervenner fra 1949 igen - for 
der var nemlig mange fra den fØr
ste jamborette, der gerne ville med 
igen, hvilket sikkert også skyldtes 
den stærke kontakt, der har været 
mellem mange af deltagerne fra 
den gang - og nævnes må det og
så, at næsten alle Lyngby divisio
nens troppe i de mellemliggende år 

Skotterne - altid festlige. 
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har besøgt deres frændetroppe i 
udlandet. 

Men tilbage til jamboretten. Ud
lændingene ankom i de sidste dage 
af juli således, at næsten hele lejr
kontingentet den 27. juli kunne 
samlet til et stort og meget smukt 
velkomstlejrbål ved Lyngby sø -
Begivenheden blev forresten opta
get til fjernsynet, og udsendt 2 da
ge efter i ugerevyen. 

KAMBALIK OPSTAR 
Efter ture til Nordsjælland og 

KØbenhavn og efter 2 dage i for-

Det 14 m høje bedetårn. 

LYNGBY 
DIVISIONS 
JAMBORETTE 
VED FAKSE 
LADEPLADS 

DAnmARK 
1954 .. 

vejen at være rejst ti~ lejrpladsen 
kunne jamboretten 1954 officielt 
åbnes sØndag den l. august. - Og 
hvilken lejrplads! To store lejrga
der pyntet med asiatiske flag og 
vimpler, hist og her tro kopier af 
tibetanske hytter (jurter) og ende
lig et 12 m hØjt tårn. Forklaringen 
på disse foreteelser er den, at lej 
ren fingerede at være en samling 
af stor-khanen Kublai Khan's 
stammer i stor-khanens hovedstad 
Kambalik. 

Af og til skal der kåres en ny 
khan i Kambalik, og det skulle der 
også under denne jamborette, og 
dette gav naturligvis anledning til 
en stor dØgnøvelse, idet de forskel
lige stammer ,der ikke kunne blive 
enige om valget, til sidst »lod våb
nene afgØre sagen •. En stor rolle i 
lejrens daglige liv spillede . lama
præsterne., der hver dag i proces
sion passerede gennem lejren hen 
til bedetårnet som den ypperste og 
prægtigst klædte besteg og fra top
pen udråbte sine formaninger over 
indbyggerne på . kublaikansk«. 

Trods den våde sommer, var vi 
meget heldige, idet vi under jam
boretten kun havde et minimum af 
regn, og da alle i lejren fuldt ud 
gik ind for fantasirammen og for 
et godt og hjerteligt spejdersam
vær, tør man vist godt sige, at alle 
forlod lejren i forvisningen om, at 
det betyder noget, at være medlem 
af det store internationale verdens
broderskab af spejdere og med 
mindet om en munter og festlig 
lejr. Seelen. 

Storkhanen A udiens jurte. 



.på det velbefæstede Hegnresgavl 
(Hindsgavl) slot var der mørkt og 
stille; men rundt om odden, hvorpå 
slottet lå, brusede endnu det oprØr
te sund. En flok strandmåger flØj 
skrigende om det hØje slotstårn, 
som mod landsiden var stærkt op
lyst af måneskinnet, medens det 
kastede en lang, sort slagskygge til 
den modsatte side ud over odden 
mod sundet. Vindebroen var ned
slagen, men den store, murede port 
var lukket«. - Således læser man 
i Ingemanns : •• Erik Menveds Barn
dom.. Borgen er forlængst for
svundet, men den gamle borgban
ke ved Hindsgavl ligger der endnu 
og oplevede fornylig nogle af sine 
store dage, thi her var det, at 
Nordvestfyns division afholdt sin 
jamborette i tiden fra 24. juli til 2. 
august. 

Foruden Nordvestfyns divisions 
gne troppe deltog desuden 7. 

· Odense trop - Montgomery Groop 
fra Bussum i Holland - en trop fra 
Biel i Schweiz - 1st Southwell 
Tro op fra N ottingham - en fransk 
trop fra Rennes - fra Norge kom 
2. Kristianssand trop og Sverige 
var repræsenteret af 6. Linkaping 
trop. 

SØndag morgen indledtes der 
med en friluftsgudtjeneste f den 
smukke Hindsgavl park, hvor pa
stor Staffeldt talte. Under vejrs og 
vindes nåde, d. v. s. med ophold og 
lidt sol imellem denne sommers 
mange regnbyger, fandt den egent
lige åbningsparade sted kl. 14,00. 

Medens kongeskibet »Danne
brog. for sydgående sejlede forbi 
ude i bæltet lØd hornsignalerne og 

borgens vindebro, der var etableret 
»for tilfli.llet«, sænkedes ned i si
ne raslende kæder. Fremover broen 
skred nu med værdige skridt 
»Slotsfogden<< i DC's skikkelse; han 
var ledsaget af lejrledelsen og en
kelte indbudte. 

Den flotte vindebro. 

Med liv og lyst var der omkring 
i troppene arbejdet på lejretable
ringen og det fortsattes om sønda
gen indtil en rally i omegnen satte 
et stop herfor. 

søndagen sluttedes iØvrigt med 
en stemningsfuld hØjtidelighed i 
mindelunden, hvor der er rejst en 
sten for de 8 engelske flyvere, der 

NORDVESTFYNS 

DIVISIONS 

JAMBORETTE 
o 

PA HINDSGAVL 

under den sidste krig styrtede ned 
med deres maskine, som blev be
skudt af flakskytset fra Lillebælts
broen. Der blev nedlagt blomster af 
DC GrØnborg på divisionens veg
ne og af fØreren for de engelske 
spejdere, mr. Pulford. -

KONG NEPTUN P A BESØG 
En dag, hvor Lillebælt sendte si

ne skumhvide bØlger mod kysten, 
steg kong Neptun i land ledsaget 
af sit fØlge af hofembedsmænd, 
marskaller og andre fladfisk. Hans 
Majestæt, der var i en sparsom 
galladragt af optrævlet tovværk, 
hØvlspåner og tangplanter, blev 
hyldet af de forsamlede nationer, 
som derefter ved deputationer 
frembar kostbare presenter og ga
vekort til kØb af regnfrakker og 
gummistØvler. 

Ceremonimesteren overvågede at 
ritualet ved denne parade over
holdtes nØje. Ordensmarskallen ud
delte ridderslag til hØjre og ven
stre ved hjlæp af marinerede sild. 
Og indsæberen og hofbarberen og 
hofbarberen havde travlt med hav
skummet og den maritime »Phili
shave«. -

Dagene gled trods regn og blæst 
hurtigt hen; thi hver dag havde sit 
foretagende. Efterretningen om, at 
de forsvundne uransøgere, James 
Seaton og Hawk Rawlin, havde 
fundet et stort uranlej e, vakte stort 
rØre. 

I øsende regn sendtes ekspediti
onsholdene af sted for på minesel
skabernes vegne at indsamle oplys
ninger om dette lejes beliggenhed. 

Efter at have benyttet Canadian 
Pacific Railways ekspressen til 
Northern River town, trængte man 
gennem det tildels vanskelige ter
ræn og besøgte flere punkter, som 
var af betydning for eftersøgnin
gen, ligesom man udspurgte de far
mere og pelsjægere, man mØdte. 

Henimod aften n åede man frem 
til fort Knox (Hylkedam), hvor der 
gjordes holdt for natten. 

Læs videre side 152 
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3. ROLD JAMBORETTE 

Da NØrrejydske Division i 1947 
arrangerede verdens fØrste j arnbo
rette i Rold skov, havde ingen 
tænkt sig, . at jamboretter syv år 
senere skulle være en »almindelig« 
form for internationale lejre. Ikke 
mindre end 6 jamboretter er i den
ne so~mer afviklet i Danmark og 
flere 1 udlandet. 

Otte nationers drenge mØdtes i 
~old til den 3. jamborette i NØrre
JYSke division. Det blev begiven
hedsrige dage - blot alt for få da
ge. Vi var glade for at have æres
præsidenten for den internationale 
komite oberst J. S. Wilson i lejrle
delsen. Hans tilstedeværelse og 
hans kloge ord om spejderarbejdets 
betydning gav Rold-jamboretten et 
ganske særligt perspektiv, udover 
at lejren gav anledning til for . De 
tre musketerer«: Ove Holm, Jens 
Hvass og Tage Carstensen at mø
des til et 30 års jubilæumsgensyn 
med Wilson, som de tre danske 
spejderførere fØrste gang mØdte 
ved verdensjamboretten på Erme
lundssletten i 1924. 

Rold-jamboretten 1954 gennem
fØrtes i Borneo-stil. Forud for lej
ren var opfØrt en stor og tro kopi 
af en Borneo-hytte, der dannede et 
godt samlingsmærke for lejrens 700 
indbygere. Hytten tronede som et 
tempel blandt de zuluhytter, der 
opfØrtes rundt om den på lejrens 
fØrste dag. Borneo-hytte, zuluhyt
ter og telte, paradepladsen. hØjt op
pe med flagmaster og rådsilden var 
et smukt panorama på den i forvej
en meget skØnne plet i Rold skovs 
hjerte. 

Det var en mønster-jamborette, 
som blev åbnet af lejrens præsi
dent, hofjægermester Jørgen Ca-

146 

stenskiold, Kongstedlund. Besøget 
ved de to store lejrbål var over 
forventning stort. Fra hele landsde
len kom forældre og pårØ,rende i 
tusindtal for at tage del i lejrens 
og bålenes oplevelser. Specielt det 
sidste bål med kertefesten var et 
betagende syn - et symbol på 
sammenhold og kammeratskab. -
Tænk j er flammen fra et enkelt 
stearinlys - tændt ved bålets ild 
- langsomt forplante sig op gen
nem kredsen om bålet, voksende i 
antal og til sidst strålende lys i 
hundredvis. Stemningen kan kun 
vanskeligt beskrives med ord. 

ASADODAGEN 
Men inden denne stemningsfulde 

afslutning på jamboretten var et 
stort anlagt program afviklet - så 
stort, at vi havde Ønsket os i hvert 
fald en dag mere i lejren. ASADO
dagen var vel nok imØdeset med 
den største spænding. Heldigvis 
blev det styrtende regnvejr, der 
yderligere vanskeliggjorde mand
domsprØven på vildmandsturen 
.gennem Rold. Leopardmændenes 

1·(GrØndalsvænge) angreb på de un-
ge krigeres netop indfangede vildt 

Den stor e borneohytte. 
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kom som en slem overraskelse, men 
sulten var trods alt større end træt
heden, og leopardmændene måtte 
til sidst bide i græsset, hvorpå 
spidstegningen af 15 rådyr begynd
te samtidig med bivuakbygningen. 
Et festligt syn, og grØnlænderne vi
ste sig som fremragende flænsere. 

Kig ind i borneohytten. 

Patruljeturneringen gennemfØr
tes af alle 80 patruljer. Den vand
tes af en kombineret patrulje fra 
Amerika og Kong Hans trop i Al
borg. 

Med særtog fra Mosskov drog -
h~le styrken en dag til Alborg på 
v~rks?mhedsbesøg med afslutning i 
T1voh - Karolinelund, hvor 3000 
overværede spejdernes optræden 
på den store friluftsscene. Englæn
derne spillede Shakespeare, tysker
ne spillede og sang vidunderligt, og 
grØnlændernes trommedans gjalde-
de ind over Alborg - for blot at 
nævne et par ting fra underhold 
ningens program. 

_Jens H1;'ass fortjente denne gang 
himmelsp]æt, otte spejdere fra hver 
af de deltagende nationer gav ham 
det ved afslutningsparaden som tak 
for glimrende tilrettelæggelse af 
jamboretten. 

Ole Vang. 



Vestsjællands- og Skjalm Hvides 
divisioner afholdt sammen deres 
fØrste jamborette i dagene 31. juli 
til 7. august ved det meget smukke 
Torbenfeldt slot (fra omkring år 
1400) syd for MØrkØv. Torbenfeldts 
smukke omgivelser med søen, de 
store bakker og de kæmpemæssige 
gamle træer passende fordelt over 
terrænet gav den pragtfuldeste 
ramme om jamborette-lejren. 

Lejren var faktisk inddelt i to 
"bydele«, nemlig se l ve spe j der lej
ren, der lå på det lave, let skrå
nende terræn ned mod søen, og et 
stykke derfra lejr-torvet med de 
mange forskellige huse og boder: 
kontor, politistation, bank, posthus, 
depotudsalg, is- og sodavandsbod, 
spejderteknisk udstilling og sten
alderudstilling, badeanstalt med 20 
bruser samt endelig fØrerlejren 
med kantine, kost-udlevering, bØr
nehave til medbragte fØrerbØrn og 
sygehus. På det allerhØjeste hjØrne 
af lejr-terrænet var der parade
plads med talerstol og 5 meget hØ
je flagstænger med flag repræsen
terende de deltagende spejderes 
hjemland. - Lejrbålspladsen lå 
smukt ved foden af paradepladsen 
umiddelbart ved sØbredden med en 
smuk udsigt til slottet i baggrun
den. 

Jamboretten havde ca. 400 del
tagere. Af disse var ca. 70 fra Fær-

øerne, Norge, Sverige og 2 hold ty
skere fra henholdsvis Vestberlin 
og Lohr am Main. 

LEJRENS ABNING 
søndag morgen, da lejren havde 

taget form, startede vi med mor
genparRde og gudstjeneste, hvor 
sognepræst C. Karlum, Grevinge, 
på en prægtig måde talte til dren-

De fem flag hejses. 

VEST
SJÆLLANDS
OG 
SKJALM HVIDES 
JAMBORETTE 
gene. Efter yderligere intensivt ar
bejde md lejrindretning, der blev 
lavet mange flotte portaler, lejr
borde, gl. mands bål, kogesteder på 
borde af de rigelige materialer, der 
var til rådighed, og efter endt 
madlavning, samledes begge divi
sioner, særligt indbudte, præsidium 
og en masse forældre og andre be
søgende kl. 14,30 til den officielle 
åbning med lurblæsning og hejs
ning af de 5 flag. søndagen, der 
havde ca. 1000 besØgende, sluttede 
i det herlige vejr med et stort fæl
les lejrbål med mange fornØjelige 
og stemningsfulde optrin, og hvor 
vi for fØrste gang rigtigt sang vor 
egen jamborettesang. 

Om mandagen gik vi, trods me
gen regn igang med de forskellige 
konkurrencer, og ca. halvdelen af 
lejrdeltagerne tog om eftermidda
gen på udflugter til Kalundborg 
(kirke, museum og radiostation), 
til Sorø (kirke og akademi samt 
Ejernede rundkirke) og endelig 
nogle til Knabstrup teglværk. 

DEN STORE HIKE 
Tirsdag kl. 14 startede - stadig 

i regn - samtlige patruljer på en 
et-dØgns hike eller patruljevan
dring, der var lagt ad to forskel
lige ruter. Turen, der var på om
kring 36-40 km og med overnat
ning i lade undervejs, var led i den 
lØbende konkurrence og temmelig 
anstrengende. For at spejderne 
skulle slippe let med madlavningen 
onsdag, blev der stegt 6 flotte, sto
re råbukke på spid. Det var et 
stort eksperiment, og vi var selv
fØlgelig meget spændt på resulta
tet. Kl. ca. 18,30 efter omkring 7 
timers spidstegning, der blev fore
taget af en del hjemmeværende as
sistenter og fØrere, blev der ved 
lurblæsning kaldt sammen og dy
rene parteret og delt ud. Det blev 
den helt store sukces. Bukkene var 
vidunderligt stegt, og en lige så 
pragtfuld "Asadosauce<< satte abso
lut prikken over i'et. 

Læs videre næste side. 
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JAMBORETTE (fortsat) 
Onsdagens anden overraskelse 

var det meget store besøg af gæ
ster, og heriblandt var spejderche
fen Ove Holm. 

Torsdagsprogrammet var ligesom 
om mandagen. Denne gang var det 
den anden halvdel af drengene, der 
tog på de 3 udflugter. Om aftenen 
herskede der en pragtfuld stem
ning over hele lejrpladsen. Den 
mørke, lune og stille aften med si
ne mange private små gæstelejrbål, 
hvor de forskellige tungemål blan
dede sig i sketches og sange, blev 
en skØn oplevelse, og vi fik et 
uforglemmeligt minde om fælles
skab, munterhed og hygge. 

Travlhed på lejrpladsen. 

Fredag bØd på slutkampe i kon
kurrencer og forældredag med 
lejrbål. Dette sidste med præmie
uddeling til de sejrende patruljer 
og troppe blev dog en meget fug
tig »historie<<. Da vi var samlet, og 
lejrbålet skulle begynde, brØd et 
meget voldsomt uvejr lØs, lejrbålet 
blev udsat, men da det senere blev 
genoptaget, skyllede regnen stadig 
ned. 

LØrdag stod i opbruddets tegn. 
Der var travlhed med lejrbrydning 
og pakning, og da vejret blev helt 
godt, tørrede såvel telte som be
klædning. Det var med vemod vi 
tog afsked med den dejlige plet, 
der havde givet os så mange min
der og kammerater. Vore uden
landske spejderkammerater, der i 
forvejen var blevet fordelt blandt 
os til privatindkvartering, rejste 
ligeledes med vemod fra Torben
feldt. 

Sp. 

Månedens knob har måttet 
vige pladsen for Jamboret
terne. 
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P A PRIMITIVT SØSPEJDER
FØRERKURSUS 1954 

Vinden er stiv nordve:"t med hØj 
himmel. Det tegner godt for sej
ladsen i "Danernes sønner<< 4. trop . 
For kun alt for få dage etableres 
sØspejderlejren i Gundestrup hos 
Knud, hvor smØrstikkeren fra pro
viantteltet udleverer metervis af 
flæskesteg i tuber, efter at talstan
deren er røget op under råen på 
signalmasten. "skafning!« Bøge
blad kommanderer: "hal ind<<, og 
mænnerne haler ind, som var det 
ankertrossen på en af ålborgjoller
ne, som ligger lunt og godt derne
de i kanalen bag dæmningen. 

MAN VÆNNER SIG TIL 
REGNEN 

Klar luft!! Jo, men hen under 
aften kommer der regn - SchjØn
ning instruerer i ålborgjollen og 
dens rig ifØrt olietØj!! »Danernes 
sønner<< skutter sig lidt i regnen, 
men hvad - de er vant til vand 
både fra oven og fra neden - og 
var de det ikke, blev de det i de 
kommende dage!! Middagsskafning 
- smagsprØver - staben spiste 
med - lejrorden - teltorden -
regn - masser af regn - chefen 
Fritz giver tilladelse til indendørs 
lejrbål ved Knuds pejs - ah - vi 
hygger os, og Fritz forklarer os 
meningen med fØrerkursus. -

Ud i regnen. - Er soveposen 
tør? J o, i dag er den, men i mor
gen aften? - Hen på morgenkvi
sten vågner jeg ved at se min telt
makker - tovværkskonstruktØren 
- ligge og rage, som om han har 
gjort sig våd. Han spØrger sØvnigt, 
om teltet ikke er sprunget læk, og 
fabler noget om, at kvinder og 
bØrn skal fØrst i bådene. - - -

Næste gang jeg fik Øjne, var det 
Knud, der peb mig ud med orde
ne, rejse, rejse, ud af kØjerne, og 
da vi tØrnede ud, var vejret nogen
lunde tåbeligt: tørvejr, vind 6-7! 
- svømning, roning, skafning -
instruktioner i kapsejlads og sig
nallære - skafning - og så vikle
de BØgeblad »Danernes sØnner« ind 

i tovender, som skulle spejdses -
knob - kast med redningsreb. Da 
vagten havde slået 4 glas, blev der 
pebet til spækhuggerjagt - frisk 
vind med masser af skum for bo
ven - skafning - teltorden -
lejrbål - te med den rette rØg
smag - BØgeblad spandt en ende 
fra de store have, og Fritz talte 
om kammeratskabet, 'så tØrnede vi 
ind - der var nogle, der måtte op 
igen og rejse telt i lØbet af natten. 

Vinden er god. (Foto: Fritz Lerche). 

Purring i storm og regn - af
faldshul og latrin er blevet til søer 
- båltænding - vådt træ, men 
der blev ild!!! - 24 timers sejlads 
måtte udgå - vindstyrke 7 med 
hårde pust - ikke tage chancer 
ved sejlads - Fritz tager sig af 
knive og dolke, det tiltrængtes!! -
sejlsyning - de internationale sø
vejsregler, sejlopgaver i kortet -
der går rygter om natØvelse på 
landjorden!! - næste morgen lidt ~ 
tørvejr: tØjtØrring - soveposerne 
holder tæt endnu! - brydning af 
lejren - stuvning af bådene -
stabsbåden signalerer: kØlvandsor-
den - gå på prajehold - tag sej
lene - klar til roning - kØ,lvands
orden - sæt sejl - fri sejlads -
- - gå i havn - Alsgårde stikker 
til · søs, vi går i land - - stadig 
regn - - skafning - vi tømer 
ind - purring - sejlads, ak, den 
sidste på dette kursus - på kajen 
ved Holbæk sØspejderstation står 
Anthony og tager imod - flaget 
stryges for »Danernes sønner« 4. 
trop, og vi spredes over hele lan-
det - en herlig oplevelse rigere, 
men våde, gennemvåde. 

Gunnar. 



Tegninger 

af STIG BANG 

Der er spejdere, der mener, at med september 
slutter lejrturene for i år. Hvorfor det? Også i de 
tre sidste måneder kan man da sagtens tage på 
weekendture - for ikke at tale om efterårslejr -
når bare man indretter sig efter vejret og overnat
ter i lade eller hytte, med mindre man er skovmand 
og derfor kan indrette sig i sin bivuak. 

Og ude i naturen er der nok at kig
~ ge på, også i oktober. Da sætter f. eks. 

'--'" lØvfaldet ind i al sin spraglede pragt. 
Når bladene flammer op i gult, brunt 
og rødt, skyldes det dels, at grØnkor
nene - der indeholder det for Øje
blikket så moderne klorofyl! - for
svinder, dels, at der nydannes et vin
rødt stof, autocyan, der giver f. eks. 
vildvinen og rønnetræet den skØnne 
farve. Amputeringen af de millioner 
af blade sker let og smertefrit for 
træet, idet der, så snart et blad er 
tØmt for næringsstof, dannes et såkaldt »lØsningslag« 
ved grunden af bladstilken og lige nedenfor det en 
sårkork der allerede har læget såret, når bladet 
falder. Det ser du allersmukkest hos hestekastanien. 

Husk at tage nogle efterårsgrene med hjem fra 
weekendturen til din mors gulvvase-tager du dem 

Bogfinkerede 
kamufleret i 
grenvinke l. 

fra store træer, og skærer du dem 
af, sker der ingen skade derved. 

Når bladene er borte fra træer
ne er fuglene lettere at iagttage. 
D~t gælder både standfuglene og 
de trækfugle, der endnu ikke har 
fortrukket til mildere himmelstrøg. 
Også de nu forladte reder er nem
mere at finde, og nu gØr det ikke 
noget, at du piller dem ned for at 
undersøge dem nærmre. Se f. eks. 
hvordan bogfinken ved hjælp af 
edderkoppespind kamuflerer sin 
rede med mos eller grenlav. 

P å de nedfaldne blade 
kan du finde masser af 
galler, der er en slags 
kræftsvulster, som plan
ten har dannet omkring 
æg og larver af galhveps, 
galmyg, bladlus eller ga.l
mider. Hver galle har sm 
karakteristiske form, af
hængig af, hvilket insekt 
eller mide, der er ophavs
manden. De største er de 
såkaldte »galæbler<< på 
egeblade - her kan du 
endnu finde larverne inde 
i den Centimeterstore kug- Galle af bøgens galmyg; for
le på undersiden af bla- neden galle og larve i snit. 

Egeblad med 
»galæbler«. 

det. Men desuden er der snese
vis af andre gallearter "med alle 
mulige former, og det er sjovt 
at lave sig en hel samling af 
tørrede blade med de forskelli
ge slags galler. 

Når fuglenes efterårsfældning 
sætter ind, kan der findes en 
mængde løse fuglefjer på skov
bunden eller drevet i land langs 
sØbredden. I oktober-nummeret 
af MAG ASINE'I' i f j o r skrev j eg 
en længere roman om den spæn
dende jagt på fuglefjer - find 
den evt. frem og læs den igen! 

Endelig er der fuglegylp, fØrst 
og fremmest af uglerne. Det er 
helt fantastisk, hvad du med 
megen forsigtighed kan pille ud 
af disse 2-3 cm store, grålige 

klumper af for eksempel natuglegylp, hvis farve 
stammer fra myriader af ufordØjelige musehår; kra
nier og skeletdele _af skovm'!s, markm~s og spi~s
mus insektrester (Især de harde dækvmger af bil
ler): skeletdele af frøer 9g tudser og enkelte rester 
af fugle. 

»Punggaller« (af galmide) på 
lindeblad. 

Ikke alene uglerne gylper. Der er også tårnfalk og 
musvåge (som natuglens, men lØsere i det), due- og 
spurvehØg (kun sammenklistrede fjer), hejre (sort, 

Gylp af natugle med 
insektben og musekranie. 

fast overflade og vredet spids), stork (med pinde og 
småsten og smuldrende, p. gr. a. jord fra regnorme), 
kragefugle (som små, indtørrede hestepærer), måge
fugle (~ed meget uregelmæssig form) og endelig 
tornskadens gylp, der af gode grunde kun indehol
der insektrester. 

Der er serveret - velbekomme! 
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Kupon 
pi anen~ 

Her er en opgave som ALLE spej
dere må tage del i. Læs om HVOR
FOR og HVORDAN. 

UNESCO - det ord har du sik
kert hØrt i radioen eller læst i avi
sen, men du er måske ikke helt 
klar over, hvad det omfatter, så 
lad mig med det samme fortælle, at 
det er FN's organisation for under
visning, videnskab og kultur. 
UNESCO har som et af sine for
mål at støtte arbejdet for folkeop
lysning i de lande, som trænger til 
det, og som henvender sig til 
UNESCO herom. 

Fra sit hovedkontor i Paris sen
der UNESCO hjælp til skolebygge
ri , til anskaffelse af undervisnings
materiel lige fra blyanter, tavler 
o. lign. til smalfilmsapparater, som 
er nØdvendige, når det drejer sig 
om at bringe kundskaber til de 
millioner af voksne, som hverken 
er i stand til at læse eller skrive. 
Desuden udsender UNESCO sag
kyndige, som kan vejlede og give 
r åd, samt udstyr til læreanstalter, 
så de pågældende lande efterhån
den, ved at uddanne fagfolk i sta
dig større omfang, selv kan over
tage arbejdet. 

HVOR ER DER 
UNDERUDVIKLEDE LANDE? 

Det er desværre sådan, at ikke 
mindre end 1500 millioner menne
sker eller ca. to trediedele af j or
dens befolkning lever i de under
udviklede lande i dag. Det drejer 
sig om store områder i Asien og 
det meste af Afrika samt store de
le af Syd- og Mellemamerika. Dis
se steder lever flertallet i den 
yderste fattigdom. De er underer
nærede og lige på grænsen af hun
gersnØd og hertil kommer, at sund
hedstilstanden er meget ringe. Det 
vil du forstå, når du hØrer, at de 
fleste lever fra vuggen til graven 
uden nogen sinde at se en læge, og 
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det er vel at mærke i områd er , 
hvor bakterierne trives under alt 
for gode forhold, fordi der mangler 
renlighed. 

Med dette som baggrund forbav
ser det dig sikkert ikke, at det 
mange steder er sådan, at hvert 
tredie barn dØr i det fØrste leveår, 
og menneskene bliver i gennemsnit 
kun halvt så gamle som i Danmark. 

MYS ORE 
Et af de mange underudviklede 

lande er Mysore, som er et para
dis for turister. Det byder på skøn
ne tempelhaver, storslåede land
skaber og jungleskove, fulde af 
storvildt. 

Men størstedelen af befolkningen 
lever i de tusinder af små, grå 
landsbyer, hvor de med samme 
redskaber, som deres forfædre har 
brugt i århundreder, fravrister den 
udpinte jord et nØdtØrftigt udbytte. 
Eller som ufaglærte arbejdere i by 
ernes slumkvarterer, hvor fattig
dommen og uvidenheden ikke er 
mindre end på landet. 

Mysore er en af den Indiske Uni
ons fyrstestater. Det ligger i den 
sydligste del af Indien, er knap 
dobbelt så stort som Danmark og 
har godt ni millioner indbyggere. 
70 pct. af mændene og 90 pct. af 
kvinderne er analfabeter. 

KULTURARBEJDET 
I 1940 begyndte en gruppe stu

denter ved Mysores universitet at 
give læseundervisning i hovedsta
dens slumkvarterer, og i lØbet af 
et par år voksede bevægelsen til en 
landsomfattende kampagne for ele
mentærundervisning. Man foretog 
en statistisk beregning og gjorde 
op, at man med gennemsnitlig 108 
undervisningstimer kunne bringe 
voksne elever så vidt, at de kunne 
læse en avis og skrive et brev, og 
at omkostningerne ville belØbe sig 

til ca. 71/z krone pr. elev. På dette 
grundlag udarbejdede man en fem
årsplan til fuldstændig udryddelse 
af analfabetismen. 

Men det viste sig hurtigt, at teo
n er et, praksis ofte noget helt an
det. Man opdagede, at der blandt 
de nyindmeldte elever til begyn
derundervisningen var adskillig~ 

som havde gennemgået det samme 
kursus året i forvejen. De havde 
altså nok i lØbet af nogle, måneder 
lært at læse, men da de ikke hav
de mulighed for at holde den ny
erhvervede færdighed vedlige, hav
de de praktisk talt glemt den igen. 
Man forstod nu, at det ikke var til
strækkeligt med disse r aske begyn
derkursus, man måtte fØlge sagen 
op og sØrge for, at de, der havde 
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til ca. 7lfz krone pr. elev. På dette 
grundlag udarbejdede man en fem
årsplan til fuldstændig udryddelse 
af analfabetismen. 

Men det viste sig hurtigt, at teo
n er et, praksis ofte noget helt an
det. Man opdagede, at der blandt 
de nyindmeldte elever til begyn
derundervisningen var adskillige!, 
som havde gennemgået det samme 
kursus året i forvejen. De havde 
altså nok i lØbet af nogle måneder 
lært at læse, men da de ikke hav
de mulighed for at holde den ny
erhvervede færdighed vedlige, hav
de de praktisk talt glemt den igen. 
Man forstod nu, at det ikke var til
strækkeligt med disse raske begyn
derkursus, man måtte fØlge sagen 
op og sørge for, at de, der havde 

lært at læse, også havde noget at 
bruge denne evne til. Og man tog 
derfor fat på at starte biblioteksaf
delinger og fremskaffe enkle, til
lokkende bØger og blade, som man 
kunne give . nylæserne. i hænde. 

Men man gik også andre veje 
for at fremme oplysningen og for
bedre den sociale standard. Man 
arbejdede for en reform af sådanne 
vaner og skikke indenfor familieli
vet, som var hindrende for frem
skridt, prØvede at få indfØrt nye 
tekniske metoder indenfor land
bruget og de gamle håndværk og 
at vække en ny sans for medbor
gerskab og fællesfØlelse i de små 
samfund. Og til hele denne kam
pagne bruger man ligesom andet
steds ikke blot bøger, men i hØj 

EN OPGAV, 

grad lysbilleder og 
direkte til fantasier 
lig måde anskuelig1 
domme. 

LANDBRUGSSKOl 
En særlig rolle i 

de landbrugsskoler 
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lande, for hvem det 
gerne vil have 
UNESCO. Og nu stå 
dine kammerater 



lært at læse, også havde noget at 
bruge denne evne til. Og man tog 
derfor fat på at starte biblioteksaf
delinger og fremskaffe enkle, til
lokkende bØger og blade, som man 
kunne give »nylæserne« i hænde. 

Men man gik også andre veje 
for at fremme oplysningen og for
bedre den sociale standard. Man 
arbejdede for en reform af sådanne 
vaner og skikke indenfor familieli
vet, som var hindrende for frem
skridt, prØvede at få indfØrt nye 
tekniske metoder indenfor land
bruget og de gamle håndværk og 
at vække en ny sans for medbor
gerskab og fællesfØlelse i de små 
samfund. Og til hele denne kam
pagne bruger man ligesom andet
steds ikke blot bØger, men i hØj 

grad lysbilleder og film, som taler 
direkte til fantasien og på letfatte
lig måde anskueliggØr de nye lær
domme. 

LANDBRUGSSKOLER 
En særlig rolle i Mysare spiller 

de landbrugsskoler, som man er 
begyndt at oprette delvis efter 
dansk mønster, men med rod i 
gamle indiske traditioner. 

De, der bliver udvalgt til et kur
sus på en sådan skole, er dels un
ge bØnder, som har gennemgået 
barneskolen, dels lovende elever 
fra de voksnes læseklasser, dels 
medlemmer af landsbyernes råd. Et 
kursus omfatter sædvanligvis 15-
30 deltagere, som opholder sig 4 
eller 6 måneder på skolen. Desuden 
er der korte kursus på nogle få 
ugers varighed, og der er også kur
sus for kvinder. 

Hovedformålet med disse skoler 
er at hæve landbrugets standard og 
forøge fØdevareproduktionen. Når 
en ung landmand kommer hjem fra 
et ophold på en sådan skole, har 
han lært en hel del om moderne 
landbrugsmetoder og om, hvordan 
han skal lære sine naboer det sam
me .Han har lært, hvordan han kan 
indfange de vilde junglebier og gØ
re honning til en kontant indtægts
kilde, hvordan man skal få mælken 
ren og frugten bedre, hvordan man 
skal forØge den magre landsbyhØ
nes ydelser, så man kan bringe fle
re og bedre æg på torvet, hvordan 
man skal reparere en plov og for
bedre sin bolig. 

Nu har du hØrt om Mysore, men 
vi kunne have v-algt mange andre 
lande, for hvem det er fælles, at de 
gerne vil have hjælp gennem 
UNESCO. Og nu står det til dig og 
dine kammerater i patruljen og 

troppen om at være med til at give 
disse lande· hjælp. Kort sagt: Være 
med i kuponplanen. 

HVAD SKAL. I GØRE? 
I skal henvende jer til Mellem

folkeligt Samvirke, Vendersgade 
29, KØbenhavn K. og fortælle, at I 
er interesseret i kuponplanen og 
gerne ønsker oplysninger om ar
bejdsopgaver. Når I har fået dem, 
vælger I en opgave ud, måske drej 
er det sig om opslagsbØger og 
håndbØger til Mysore, som koster 
35 kr., måske har I mulighed for 
at sælge mange mærker og kunne 
glæde inderne med en tonefilm til 
280 kr. Men ligegyldigt hvilken op
gave I vælger, pengene vil være 
velkomne. 

Når opgaven er valgt rekvirerer 
I et eller flere hæfter med 25 øres 
UNESCO-mærker, som sælges til 
spejdere og andre interesserede. 
Den dag mærkerne er solgt, sen
des pengene til Mellemfolkeligt 
Samvirke. Herfra modtager I så en 
UNESCO-kupon, der lyder på det 
indsamlede· belØb og oplyser adres
sen på modtageren i det fremmede 
land. 

Nu gælder det så blot om at sen
de kuponen af sted, og når der er 
gået nogen tid, kommer der brev 
fra modtageren, som fortæller om 
pengenes anvendelse og naturligvis 
takker for dem. 

Der kan ikke herske tvivl om, at 
det for enhver ulv og spejder er en 
værdig opgave at være med i 
UNESCO's kuponplan. Dit korps 
har anbefalet kuponplanen, så støt 
den, og lad os hØre fra hele landet 
om jeres deltagelse. Skal det være 
din patrulje eller trop, der fØrst 
kan fortælle Magasinet om den fØ·r
ste afsendelse af en gavekupon? 
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JAMBORETTE (fors. fra side 145) 
Under lejrperioden var der ar

rangeret udflugter til Middelfart, 
Fredericia og Kolding med sight
seeing i de respektive byer. 

SØndag den l. august var den 
store besøgsdag i jamboretten, hvor 
publikum fik lejlighed til at se 
troppene i arbejde. Således havde 

Nu er maden snart færdig. 

l. Middelfart arrangeret pandeka
gebagning med udstedelse af . pan
dekage i luften vende certifikat •. 
Den engelske trop lavede en stor 
tovbro. Hollænderne mØdte med en 
flittig benyttet svævebane, der fØr
te fra den hØje slotsbanke og ud på 
engen. Hos schweizerne kunne man 
med en armbrØstlignende bue for
søge på at skyde et æble af hovedet 
på Tell junior. Desuden opfØrtes et 
indianershow, og der var optræden 
af zuluer fra Langesø. l. Gelsted 
viste ved en fØrstehjælpsopvisning, 
hvorledes tilskadekomne skulle be
handles. 

Om eftermiddagen kl. 17,00 var 
der parade med uddeling af præ
mier. De deltagende udenlandske 
troppes fØrere fik hver som erin
dring overrakt en stenalderøkse 
med skaft. 

Under ledelse af DA Viggo 
MØrch fra Fredericia sluttedes da
gen med stort lejrbål på frilufts
scenen i Kongebroskoven. 

Den påfØlgende mandag fandt 
nedbrydningen af lejren sted, og de 
mange spejdere drog hver til sit. 
De udenlandske troppe tog med de
res respektive frændetroppe for at 
tilbringe nogle dage i private hjem. 

Den megen væde fra oven for
måede ikke at kue humØret under 
lejren, og det er sikkert mange go
de minder, man tager med hjem 
fra jamboretten, hvor syv nationer 
mØdtes i kammeratligt samvær. 

Dick. 
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BOGHYLDEN 
DEN LILLE SPEJDERBOG 

(3,00 kr.- Det Danske Spej
korps). 

Nu er der kommet ny udgave af 
DEN LILLE SPEJDERBOG, og de 
mange, der i foråret og sommeren 
forgæves måtte spør,ge efter bogen, 
kan roligt glæde sig til nu at kun
ne tage en virkelig god spejderbog 
i hånden og begynde den interes
sante læsning. 

Og der er nok at læse om: ka
raktertræning, naturliv, lejrliv, 
vandringer, primitiv lejrsport, in
ternationalt, hjælpsomhed, prakti
ske færdigheder, korpsets historie, 
klasseprøverne og for sØspejderne 
meget og udmærket stof. 

Du kommer afgjort ikke til at 
kede dig i selskab med DEN LIL
LE SPEJDERBOG, der vil stadig 
være stof, du kan vende tilbage 
til og lære af. Så er den ikke at 
finde på din bogreol, så lad den 
komme øverst på ønskesedlen. 

Og så havde jeg nær glemt at 
fortælle, at bogen fremtræder i et 
større og bedre format med god 
opsætning .og plasticomslag. 

HåndbØ,ger for børn: BØrge 
Eskildsen: JEG HAR STUE
PLANTER. Engelhardt 
Lind: JEG HAR ET AKVA
RIUM.- J . K. Eriksen: JEG 
KIGGER STJERNER. - Ad
zer Blume: JEG FOTOGRA
FERER. (Hver bog kr. 3,50. 
- Erik Lundsgaards forlag). 

I bogen om stueplanter får man 
en mængde gode råd om pasning 
af planter. Der er endvidere en stor 
oversigt over de almindelige stue
planter og deres betingelser for 
trivsel. 

Hvis du skal have fornØjelse af ,
et akvarium, er der mange ting, du 
skal være vidende om, og det får 
du god besked om i denne bog om 
eget akvarium. 

•Jeg kigger stjerner. er vel nok 
kun for stØrre drenge, selv om for
fatteren har undgået at anvende 
vartskelig matematik. Bogen er for
synet med et stort stjernekort. 

For alle nybegyndere er b01gen 
om fotografering en god hjælp. Der 
er også anvisning på fremkaldelse 
af film. 

Honore Marrow og William 
J . Swartmann: SKffiSABEN. 
(4,00 kr. - Gyldendal) . 

En gammel skipper går i land og 
bosætter sig i England. Han fortæl
ler om sine mange oplevelser på 
de gamle sejlskibe og de store ha
ve, og i disse fortællinger hØrer vi 
om aben Chobu, som har været 
hans kæledyr. 

S. A. Kubien: TOLDER I 
KINA. ( 6,00 kr. - Gylden
dal). 

Enhver eventyrlysten dreng le
ver med i denne bogs beretninger 
om en ung danskers oplevelser 
blandt toldere og smuglere ved Ki
nas kyst- og flodlandskaber. 

S k. 

Kravl bare videre , der er ingen grund til 
at U. hjemve. 
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Rask ulveunge 

Nu skal I hØre om en rask ulve
unge - Frants Hvass fra SkØrping 
flok i Jylland. 

En dag i påsken legede Frants 
nede ved en dam i deres have sam
men med en lille pige, som var på 
besøg hos hans forældre. Pludselig 
faldt den lille pige i vandet på et 
sted, hvor hun ikke kunne bunde. 
Frants, som stod på den modsatte 
side af dammen, lØb Øjeblikkelig 
over til hende, og det lykkedes 
ham at få fat i pigen og hale hen
de op af det kolde, dybe vand. 

Frants vil for sin resolutte op
træden få overrakt korpsets bron
zekors for livredning, og det bliver 
en stor dag - ikke blot for ham 
selv - men også for hans flok og 
hans forældre, for Frants' mor er 
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nemlig flokfØrer for SkØrping flok 
og hans far er divisionschef. 

Frants har vist, at han som en 
rigtig ulv har haft Øjne og Ører 
med sig. Havde han ikke handlet 
så hurtigt, var den lille pige uden 
tvivl druknet. 

Til lykke Frants! 

Her ser du floklokaiet l det nye hus 
ulvene og spejderne i NykØbing F. har fået. 

Per Groth, 
l. Esbjerg GråbrØdre flok. 

BF Kjeld Frimuth Hansen, 
5. Odense flok. 

Per Ankersø, 
5. Odense flok. 

Odenseanske ulve ved den vanskelige op
gave at skulle skrive tingene ned efter 

klmslegen. 

30 km tur i Østerbro divisionen. 
52 ulveunger startede morgenfri

ske fra Trianglen - vi skulle rig
tig ud og trave. Målet var de 30 
km. HumØret var hØjt og alle 
spændte på, hvad dagen ville brin
ge af oplevelser. Men vi morede os 
godt, for undervejs legede vi Ro
bin Hood og hans mænd, og det fo
regik op og ned af skrænterne, men 
stadigvæk fremad, og målet nær-

mede vi os mere 
og mere, og en
delig var vi der. 

Det havde væ
ret en strålende 
oplevelse for alle 
- og der var in
gen, der ville 
vedkende at væ
re trætte. 

10 ulveunger 
fra Københavns 
II sØspejderflok 
»Gry«, 22 ~ra KØ
benhavns I sø
spejderflok »Ør
nen« og 20 fra 
Set. J ae o b s flok. 
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Denne gang har vor flinke tegner vist 

dig, hvordan du skal skrive en konvolut. 

Det må_ du huske, når du næste gang skal 

s k ri ve brev. 

Hjortefods ven 
Fortsat fortælling fra det vilde vesten i Buffalo Bills dage 

Efter The Scout - Tegninger: Thora Lund 

I timevis red indianerne fuld
stændig tavse. Da daggryet kom 
talte kamphØvdiillgen, Tordenvinge 
til Hjortefod. 

· Tro ikke, at din fange vil und
slippe dØden«, sagde han, >> du vil 
ikke holde ham i live i lejren«. 

Hjortefod bØjede hovedet, og det 
var umuligt for Rob at gætte, hvad 
hans indianske ven havde for pla
ner. Men han var besluttet på ikke 
at lade indianerne se, hvor bange 
han var, og han holdt sig meget 
rank på sin ponny. 

Det var middag, da de gjorde 
hoJ.dt for at spise. Rob sad for sig 
selv på jorden og spiste den mad, 
de bragte ham. 

Pludselig lagde han mærke til en 
mærkelig flad sten nærved. Han 
var sikker på, at den ikke havde 
været der for et Øjeblik siden. For
sigtigt kiggede han sig omkring, 
drejede sig så over på siden, idet 
han gemte stenen med sin krop. 
H?-n vendte den om. 

På den anden side, ridset med en 
skarp sten, var det indianske tegn 
på venskab og tavshed. Han vend
te igen stenen og kigede på Hjorte
fod, men den indianske dreng gik 
omkring ved sit arbejde med at 
servere maden uden at kaste et blik 
i Robs retning_ Rob fØlte sig bedre 
tilpas, da de startede i.gen. 

Det var næsten mØrkt, da de nå
ede landsbyen, og koner og unge 
kom lØbende fra teltene for at by
de krigerne velkommen. Rob blev 
fØrt til en smal wigwam, hvor 
Hjortefod bragte ham et tæppe og 
en skål vand. 

Men Rob var for ophidset til at 
kunne sove. Han kiggede ud af 
wigwamen og ia•gttog indianernes 
fest, indtil månen stod op. Lugten 
af mad fik hans tænder til at lØbe 
i vand, men ingen bragte ham no
get. 

Når krigerne dansede, gUnsede 
deres rØdbrune skikkelser i lysskæ
ret fra bålene. Der var så megen 
stØj, at Rob ikke hØrte fodtrin, der 
nærmede sig, og han sprang op, 
da en hånd blev lagt på hans arm. 
Det var Hjortefod. 

»Vær ikke bange, broder«, hvi
skede indianerdrengen . . . . j eg vil 
hjælpe dig •. 

>> Er Pard her.? spurgte Rob med 
lav stemme og Hjortefod nikkede. 

>> Han har været fange her siden 
to måneskifter << , sagde Hjortefod . 
»Han arbejder for os, og hØvdingen 
vil beholde ham. Og så, hvis den 
hvide mand fanger nogen af vore 
krigere, vil hØvdingen tortere Pard, 
hvis de ikke bliver givet tilbage«. 

Robs ansig,t blev hvidt i måne
skinnet. 

»Hvornår kan vi undslippe? « hvi 
skede han. 

>> Når krigerne næste gang drager 
ud på krigsstien<<, sagde hans ven 
til ham. »Men nu må jeg gå, for 
dansen er til ende. J eg vil fortælle 
Pard, at du er her« . 

>> Vidste du, at det var mig på 
bredden, da du skØd•? spurgte Rob. 

Hjortefod rystede på hovedet. 
>> Nej, svarede han med lav stem

me, »jeg vidste kun, at det var en 
hvid mand, o.g j eg har svoret, til 
ære for min stamme, at dræbe alle 
hvide mænd. Men med dig har jeg 
svoret venskab, derfor vH jeg red
de dig •. 

>>Giv mig din hånd«, hviskede 
Rob, og de greb l;J.inandens hænder.. 

Så gled Hjortefod bort mellem 
skyggerne. 

Rob mavede sig hen til teltåb
ning·en og kiggede ud. Dansen var 
forbi, og en efter en kastede kri
gerne sig udmattede på jorden. 

Til sidst var der intet, der bevæ
gede sig mere i lejren, og de ene
ste lyde var natdyrenes kalden på 
prærien og i skoven bag teltene. 
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Trods sin frygt med hensyn til 
morgendagen, lukkede Robs Øjne 
sig, og han fa1dt i sØvn. 

Hvor længe efter det var, at han 
vågnede op, kunne han ikke gætte, 
men det var hØjlys dag. Han gned 
Øjnene og så ud ad teltdØren. 

Så stod hans hjerte næsten stille. 
I en kreds uden for wigwam'en sad 
krigerne, men nu var de meget for
skellige fra de vilde dansere den 
foregående nat. De så hadefulde og 
beslutsomme ud. I midten af kred
sen på et tæppe i strålende farver 
sad den store hØvding, Tusind Fjer, 
som var så gammel, at han ikke 
mere red ud til kamp. Hans lange 
grå hår faldt til begge sider af pan
debåndet, og hans ansigt var ryn
ket og hårdt som læder. Ved hans 
side sad hans søn, Tordenvinge. Da 
Rob kiggede ud, hØrte han hØvdin
gen give en kort b2faling, og to 
krigere rejste sig og gik hen imod 
wigwam'en. Rob fik en fornemmel
se, som om han skulle kvæles, og 
han blegnede; thi ordren havde be
tydet: »Bring blegansigtet til mig«. 

Et Øjeblik efter blev han slæbt 
ind i kredsen og stod ansigt til an
sigt med den store hØvding. En 
vred mumlen lØb gennem krigernes 
kreds, men Tusind Fjer lØftede 
hånden, og der blev tavshed. En 
lille stund hvilede den gamle hØv
dings blik på drengen, så lØftede 
han sin stemme: 

"Seks af mine krigere er faldet 
i blegansigternes hænder. Tusind 
Fjer har krævet deres frigivelse, 
men hans bud er ikke vendt tilba
ge. Blegansigterne har dræbt den 
røde mands udsending, derfor skal 
det blegansigt der står her og en 
anden søn af hans folk, som vi har 
fanget, d!Z}. Den hvide mands ræn
ker kræver hævn. Vore krigere vil 
give blegansigterne · en pinefuld 
dØd, og vore kvinder vil spotte 
dem, når de hyler som ulve og be
der om nåde .- FØr blegansigtet 
bort. I morgen skal han dØ ved 
marterpælen. J eg har talt«. 

Krigerne var sprunget op og 
svang deres våben og gav med vil
de hyl udtryk for deres tilfredshed 
over hØvdingens tale. På et vink 
greb de to krigere, der havde fØ·rt 
Rob ind i kredsen, ham igen og 
fØrte ham tilbage, men vejen gik 
forbi hans fØrste opholdssted til et 
anden wigwam, hvor to vagtposter 

156 

modtog ham og trak ham ind i tel
tet. 

De kastede ham på jorden og for
svandt igen efterladende ham til si
ne egne fortvivlede tanker. Da 
hans Øjne havde vænnet sig lidt 
til tusmØrket, opdagede han, at han 
delte rummet med en skikkelse, 
der var bundet til en pæl i teltets 
inderste hjØrne, og til ·sin ubeskri
velige glæde opdagede han, at det 
var hans ven Pard, forsvarlig bun
det og bastet og med en knebel i 
munden. I en håndevending havde 
Rob befriet sin ven fra rebene og 
tog kneblen ud af munden på ham, 
og et Øjeblik efter holdt de to dren
ge hinanden omfavnet. Så frygte
lig den' skæbne var, der ventede 
dem, og selv om angsten for mor
gendagen fuldstændig beherskede 
deres fØlelser, og der ingen redning 
kunne skimtes, var de dog lykke
lige over at have fundet hinanden 
igen. De ville ikke opgive håbet, og 
drØftede hviskende muligheden af, 

at deres venner var på vej for at 
befri dem, medens de holdt hinan
den i hånden. 

Timerne sneglede sig af sted, og 
endelig faldt de af Udmattelse i en 
slummer, der for en stund jog ang
sten og de bange tanker på flugt. 

Rob og Pard vågnede i det tidlige 
morgengry. Konerne bevægede sig 
allerede rundt i lejren. Drengene 
satte sig op, gned Øjnene og ry
stede sig. De kiggede ud af teltåb
ningen. 

>>Der kommer Hjortefod. , hviske
de Rob. 

I næste Øjeblik krØb indianer
drengen ind i teltet bærende på to 
dampende kopper kaffe og noget 
brØd. Han satte det på jorden. 

»Spis!«, sagde han, og drengene 
tØvede ikke. 

Næste gang slutter fortællingen. 
Hvordan vil det gå Rob og Pard? 



SPEJDERNYT FRA NÆR OG FJERN 

0 
Gerhard Hahnemann 
(Bæver) 

Den 17. juli, på sommerlejrens 
tredie dag, mistede vi Bæver ved 
en frygtelig færdselsulykke på ho
vedvejen mellem Silkeborg og Ar
hus. 

En privatbil kØrte pludseligt med 
stærk fart ud på hovedvejen og 
stØdte her sammen med en stor sti
gevogn fra Århus brandvæsen. Da 
den tunge vogn skred ud i det fed
tede fØre, ramte den Bæver, der 
~ammen med sin patrulje var på 
vej mod næste lejrplads. Spejder
n e kØrte to og to helt ude i siden 
af vejen, og kun Bæver kØrte på 
det tidspunkt alene. Bæver blev 
iræbt på stedet, og endnu en spej
uer blev ramt af bilen, men kom 
intet til. Det er en trøst i al vor 
sorg at vide, at ingen i Falkepa
truljen kan lastes for ulykken, og 
at patruljeføreren bagefter bevare
de en beundringsværdig ro og om
tanke. 

Bæver havde været ulveunge i l. 
Charlottenlund flok i nogle år og 
var fornylig blevet rykket op i 
troppen. Han :navde glædet sig 
utrolig meget til at blive spejder og 
komme med på sommerlejren. For 
os, der lærte ham at kende som en 
glad og frejdig dreng, er det svært 
at forstå, at han skulle dØ kun 12 
år gammel. 

Torben. 

Leif Thuesen 
Bellahøj trop 1937-1954 

På årets fØrste dag samles BrØns
hØj division til gudstjeneste i vor 
gamle smukke kirke, hvor det er 
en tradition, at en af divisionens 
spejdere fremsiger spejderlØfte og 
spejder lov. 

Det er sikkert ingen tilfældig
hed, når DC Kaj de sidste år har 
udpeget Leif til denne smukke 
handling. 

Når Leif, denne hØje, lyse og 
ranke dreng stod op i kirken og 
med klar og tydelig stemme frem
sagde spejderlØfte og -lov, var det 
som om selve spejderloven stod 
lyslevende for os. 

Baden-Powell har engang sagt: 
. Jeg skal fortælle dig mit livs 

hemmelighed. - J eg har altid 
prØvet at få spejderlØftet og 
spejderloven med i alt, hvad jeg 
har foretaget mig. Hvis du også 
gØr det, vil dit liv blive lykke
ligt, og du vil få en herlig tilvæ
relse, selv om du bliver 80 år .• 
Leif og spejderlivet var eet. In-

gen kan have været så glad og lyk
kelig som Leif var det, når han 
trak i uniformen og drog på pa
truljetur med sine drenge for at 
dygti<ggØre dem og for at indgive 
dem noget af den rette spejderånd. 
Et synligt bevis på hans indsats her 
var, da han modtog divisionens 
æresdolk for turn-out. 

Nu er Leif borte; efter svære li-

delser dØde han tidligt fØndag mor
gen den 29. august. 

Men i vore hjerter står mindet 
om en frisk og retlinet dreng, der 
tog spejderlØfte og spejderlov med 
sig i alt, hvad han foretog sig. 

Vi vil ære hans minde, ved med 
et glad smil at gØre vort bedste for 
at yde en indsats på de steder, 
hvor der er brug for den, og altid 
søge at handle i spejderlovens ånd. 

Poul Trebbien, TF. 

FREMLYSNING ! ! ! 
En spejderhat med bogstaverne 

· R-S« foran og rØd esprit i siden 
er fundet ved Ullerslev station 
mellem Odense og Nyborg. Hatten 
er sikkert tabt fra toget. Henven
delse til FF Tove Petersen, Stati
onsvejen, Ullerslev. 

Gamle numre af 
Spejdernes Magasin. 

Det hænder jævnligt, at der til 
korpskontoret og redaktionen frem
kommer anmodning om at få til
sendt gamle numre af Magasinet. 
Vi minder i den anledning om, at 
korpset har en bladbytningscentral, 
og henvendelser til denne rettes til 
direktør Hans Hem'i Christiangen, 
F1·isenborgs fabrikker, Ikast. Man 
kan ro1igt skrive direkte til ham. 

Ny søspejderstation. 
Middelfart sØspejdertrop har ind

viet deres nye sØspejderstation, og 
de havde ved den lejlighed den 
glæde, at der fra byrådets side blev 
udtalt anerkendelse af troppens ar
bejde. 

Blandt de mange gaver troppen 
modtog ved indvielsen skal nævnes 
et lyst aligatorskind, en brevpres
se lavet af eg fra den gamle ·Prins 
Christian« samt en sjælden platte 
af sØhelten Peder Willemoes. 
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Bytroppen har fået nyt hus. 
Den 24. april i år kunne vi ind

vie vort nye hus. Det gamle, som 
vi havde haft i 36 år, havde siden 
slutningen af trediverne slet ikke 
kunnet rumme troppen og vore to 
flokke. I 1940 begyndte vi at arbej
de for at tjene til et nyt hus. I 1947 
var summen vokset til 3.500,- kr. , 
men det var kun bunden, og i åre
ne derefter er belØbet forøget med 
mere end 2.000,- kr. hvert år, og 
endelig i foråret , da kommunen 
skænkede os en grund, kunne vi 
begynde at pilotere. 25 betonpæle 
røg ned i jorden og oven på fik vi 
plads til tropslokale og floklokale, 
hver på 30 m 2 , 4 patrulje-, l skov
mands- og l ulvefØrerum på 2,5 X 
2,5 m, forstue, wc o. s . v. Al op
varmning er elektrisk og både i 
trops- og floklokale, der iØvrigt 
kun er adskilt af en skydedØr, så
ledes at de kan bruges under et, 
har vi fine skorstene, der venter 
på pejse. 

Inventar til patruljerummene 
har patruljerne selv sØrget for, li
gesom de hernede selv tjener til 
deres telte o. s. v. Hv~r mand har 
selv sørget for sin taburet eller 
stol, og disse er så igen ens inden
for hver patrulje. Sædet er malet 
i patruljefarven eller i naturtræ, li
gesom benene er forsynet med ind
graveret patruljedyr; skovmænde
nes er forsynet med totem, ham
mer og arnboldt (smeden) , en l
krone (bankmanden) o. s. v. 

Inde i tropslokalet har vi et 
rundt bord med en diameter af 3 
m . Bordet er i fire dele, og kan 
under tropsmØde sættes ud i hjØr
nerne, så hver patrulje har sit 
bord. Det fineste ved dette bord 
er, at de seks borde i de mindre 
lokaler kan fØjes ind i det runde, 
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Bytroppens fine, 
nye hus. 
Du kan også finde 
et billede under 
jungle nyt. 

så at vi kan bænke 50 mand rundt 
om det. 

Uden om har vi næsten 800 m 2 

grund, og der er kun 70 m til skov
grænsen og 700 m til byens cen
trum. 

Hele herligheden har kostet 
27.000,- kr., og vi skylder kun 
5.000, -kr. At huset blev så billigt 
skyldes en meget velvillig indstil
ling hos byens borgere og stor 
hjælpsomhed fra håndværkere og 
mestre, samt at hele troppen har 
taget fat med pensel og spade. 

Der blev ved indvielsen fra man
ge sider givet gaver til det nye hus, 
således fik troppen en check på kr. 
1000,- fra Set. Georgsgildet. 

Om aftenen samledes spejdere 
og gæster til en stor fest, hvor de 
blå pigespejdere sørgede for under
holdningen. 

Tårnet 
var l. Aarhus trops vartegn i den 
succesrige sommerlejr, som var 

henlagt til Katholm, ca. 8 km syd 
for Grenå hede, hvor sidste korps
lejr holdtes. Troppens skovmænd 
forestod bygningen af det meget 
solide tårn, hvis platform, stor nok 
til 4 mand, blev livligt besØgt. 

4. Godthaab 
har kØbt et tropshus, 9g det er et 
rigtigt Ønskehus, som er indrettet 
med et patruljelokale og et større 
lokale, hvor der er god plads til 
ulvene. Endvidere er der et lille 
kØkken. Huset er ca. 5 X 11 m , og 
det er blevet placeret i »Spejder
hjØrnet<< i søndermarken. 

Den 10. juni kunne 4. Godthåb 
indvie »SØnderdam«. Ved indviel
sen var mØdt ca. 100 ulve, spejdere, 
forældre og indbudte, bl. a . di
striktschefen, divisionsrådet og di
visionsstaben. 

Fantasirig opslagstavle af skind . 
(Foto: Torben Wolff). 

I Helsingør 
har ulve og spejdere haft en stor 

sommerfest. Særlig lykkJe gjo·rde 
•• Cirkus Nollerup«, men også ræd
selskabinettet og det muntre kØk
ken var bl·andt de store trækpla
stre. Trods regn blev festen stor 
sukces, og man kan nu glæde sig 
over 3000 kr. mere i kassen . 

EkØen 
er en lille ubeboet Ø i Immeln
sØen nord for Kristianstad, og her 
har HillerØd-troppene været på 
sommerlejr. Det var det helt rig
tige sted, og det vil I forstå, når I 
hØrer, at det omliggende landskab \ · 
byder på vildsomme skove, spæk- ·· 1 
ket med småsØer, stride elve, · hol- 1 
me, hØje klipper og klØfter. ,"J. 



Den lille trafikfyr 
I et af POLITIKEN's numre har 

vi fundet fØlgende: 
»Den lille trafikfyr« finder det 

meget uheldigt, at man så at sige 
hver eneste week-end kan se cyk
lende spejderkolonner, hvor dren
gene ugenert kØrer både tre og fire 
ved siden af hinanden, medens de
res anfører ubekymret træder pe
dalerne i kolonnens spids. 

Det må netop være en af spejder
korpsenes fornemste opgaver at fo
regå andre med et godt eksempel, 
og det gælder lige så vel i tmfiken. 
Men samtidig rummer sådanne 
drenge i klumpkØrsel en direkte og 
alvorlig fare, især, når de kØrer til
bage i søndagsaftenens tusmØrke. 
Det burde være en patruljefØrers 

pgave ved mØderne forud for 
week-end-ture at indprente deres 
raske spejdere, hvorledes de b~r 
kØre. Det er vel ikke strengt på
krævet, at der kØres enkeltvis, som 
man gennemfører det i vort nabo
land Sve·rige, når vejbredden iØv
rigt tillader. Men mere end to ved 
siden af hinanden bØr være udeluk
ket. 

Lorenz Tuxens trop 
er navnet på den nye trop, der er 
startet i Hørsholm. Troppen så da
gens lys i maj måned, og nu lige 
efter sommerferien oprettes også 
en flok. 

l. Gjentofte trop i Norge 
Vi kan fortælle, at tr n i år 

har været på sommerlejr i Norge 
med 30 spejdere. Turen startede i 
Skien, hvor vi i to dage var ind
){varteret privat hos norske spej
dere fra vor frændetrop: 3. Skien 
Tropp. 

Herfra rejste vi sammen med 
frændetroppen til Rjukan og til
bragte et par dage der med klatre
ture i fjeldene. De næste dage af 

Fra prøver og duelighedstegn 

. . . . . . . . kunne løbe til bolværk! 

GO km 
Københavns l. søspejdertrop 

JM Keld Lybke 

l. Gjimtofte trop 
PF L auritz Ørum 

J. Langesø trop 
JM Per Madsen PF Carl Oscar Svendsen 

l. K olding trop l . Aarhus trop 
SM Poul Esm. Christensen 
SM Niels Klostergaard 
PF Kaj Madsen 

PF Ole Kjersgaard Nielsen 
3. Aabenraa trop 

PF Peter Dall ' 
PA Carsten Ulrik PF Christian Ehrenreich 

Leo-troppen 
PF Jørgen Thrane 
PA John Carlsen 

å. Odense - Set. Georgs trop 
Kjeld Krag-Jensen 

1. Aarhus trop 

~~H_~~ 
PA Kjeld Thamdrup 
PA Erik Anton Christensen 
Jan Wilson 

:;. Odense - Set. Georgs trop 
SM J ørgen Ein. Rasmussen 

.... _ .... ----- -- -- -... ----
100 km 
l. Holte trop 

PF Torben Ebtrth 
PF Torsten Alf J ensen 

l. Aarhus trop 
BLEV lJiu TROP NÆVNT'DENN.E ? GANG. 

PF K aj Madsen 

De to skotter 
har her vist, 

at de forstår , 
at rejse et telt. 

(Ja.mboree). 

lejren formede sig som patrulje
vandringer rundt i Telemarken, så
ledes at en norsk og en dansk pa
trulje vandrede sammen. En tur 
gik over Mosvann til Amotsdal, en 
anden over Øyfjell, Gjevervann,• 
Langlim til Kivledalen, en tredie 
over Tuddal til Amotsdal og en 
fjerde, som iØvrigt foregik pr. cyk
ler, over MØsvann til Rauland og 
Dalen. 

I den sidste ende af lejren del
tog vi sammen med 4-500 norske 
spejdere i en k dslejr ved Seljord. 
Her var opsat et vældig fint pro
gram; og bl. a. besØgte den norske 
spejderchef Birger Brekke lejren 
og mange af os havde lejlighed til 
at tale med ham. 

Det er ikke fØrste gang, vi har 

været på sommerlejr med 3. Skien 
Tropp, idet vi gennem en årrække 
gensidigt har deltaget i hinandens 
lejre. Med denne sommerlejr har 
vi knyttet venskabsbåndene de to 
troppe imellem endnu fastere, og 
vi har sat os det mål, at det aldrig 
skal blive sidste gang spejdere fra 
vore troppe mØdes. 

har travlt i dag. Han er på vej for 
at kØbe DEN LILLE SPEJDERBOG, 
for ban v il nemlig være dygtigere 
e nd de andre i patruljen. 
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Den nye spejdersko 
er en moderne moccasinsko med ægte moccasin 
det er den form, som drenge Ønsker sig i dag og det 
er faktisk den form, som anvendes til spejders.ko og
så i England, USA og Norge. 
Spejderskoen er af juchten læder med barkfarvet 
foer og med de nye transparent army-såler, som har 
90 dages garanti for gennemslidning - altså den 
bedste sko til spejderbrug og som skolesko. 

størrelse 31-33 34--36 37-39 40--44 

43,50 48,50 53,50 58,50 

Den lille spejderbog 
fpreligger nu i en festlig udgave med masser af billeder - farvetavler og moderne 

blankt omslag med fotografisk motiv. 340 sider, der alle har interesse - kun kr. 3,00 

Husk! 
ULVEVINDBLUSEN 
marineblå poplin .. . . 35,50-36,50 

SPEJDERVINDBLUSEN 
drap poplin . . 37,50-38,50-39,50 

vok~n . . 41,50 

Norske "Islændere" 
er det populære navn for den nye sweater, som er 
fabrikeret af uaffedtet ren fåreuld. Garnerne er mØl
imprægnerede. Det er den rigtige sweater til vin
terbrug. 

DrengestØrr. rØd m . krave 10 år 12 år 14 år 

23,00 25,00 27,00 
lys u . krave 28,00 30,00 32,00 

Voksenstørr. lys u . krave ~o 46 48 52 54 

33,00 35,00 37,00 40,00 43,0~ 

Voksenstørr. r Ød m. krave 
34,00 37,00 40,00 43,00 46,00 

Voksenstørr . lys m. krave 
35,00 38,00 41,00 44,00 47,00 

DET DANSKE SPEJDERKORPS 
Spejdernes Mapsln 
Red.: Kommunelærer 
J. B. Skotte Hansen 
Tobaksvejen 33, SØborg 

Spejdersport 
Red.: Adjunkt Svend Ranvig 
Kongebrovej 28, Sorø 
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DEF\OT 
NØRRE FARIMAGSGADE 39 
KØbenhavn K, telf. Palæ 4526 

"'dense: Klostervej 19, telf. 12.418 
Ålborg : Kong Hansgade l, telf. 8370 

Århus: Frederiksgade 69, te !f. 3 36 13 
Depotet er korpsets egen forretning 

og giver bonus til korpsets afdelinger 

Korpskontor 
Frydendalsvei 32, KØbenhavn V 
Telefon VE 3666 
Kontortid : 8-16, lØrdag 8-12 

.Begge blades ekspedition: 
Korpskontoret 


