


METROPOL • • • 
- Hej DU, se nu lige her. Sådan 

ser det ud n etop nu! 
- J a, det er m eget godt, men sig 

mig nu lige en gang, hvor er det der 
egentlig? 

- Nåh , glemte jeg at fortælle dig 
det i farten? Jame n, det kan da en
hver sp ejder se! 

- Den er go', lad os så blive fær
dige m ed den kims,leg ! J eg er for
resten ikke enhver spejder - fortæl 
mig det så ! 

- Det idylliske og så fredelige 
landskab på billedet er et hjørne af 
Ermelundssletten set fra Hjortedam
men. Her skal der forresten væ r e 
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søspejderstation m ed tilhørende bå 
debro til sommer. D-er skal også 
være Ålborgjoller på søen . De kan 
H<ge komme til at svaje her. Søspej
derne vil også arrangere en festlig 
udstilling i stationens bjælkehytte. 
Her fra Klampenbovgvej vil m an og
så k'unne få et glimt af s-elve lejren 
med dens hovedindgangsportal og 
store vartegn. 

- Ermelunrdss letten kender jeg 
godt nok. Det var jo h er , der i 1924 
for første 'gang i spejderbevægelsens 
korte levetid blev afholdt en J am
boree i teltlejr, og det var dansk e 
spejd'erførere, der tilrettelagde den. 
Senere har der i 1934 og 1946 være t 
afholdt korpslejre derud-e. Men , h vad 
er det nu for en lejr, du snakker 
om? 

- Det er M·etropol J amboretten , 
som Københavns Vestre Distrikt af
holder i dagene fra den 28. juli til 
den 4. august. Tidligere lå Ermelun
den, ·som du 1si>kkert ved, langt uden 
for byen, m an var rigtigt på landet. 
Nu ligger den næsten midt inde i 
storbyen. Det er såmænd en af grun
dene til , at v i h ar kaldt de n Metro
pol J amboretten, for Metropol bety
de r hovedstad. Vi vil også benytte 
denne anledning til at vise, h vilke 
vanskeligheder spejdenarbejdet har 
a t kæmpe med i tæt bebyggede ·om
råder. Vi m angler lej rpladser , skove 
til •at røre os frit i, og afstandene er 
lange . I Jamboretten viser v·i bl. a. 
med en udstilling, hvorledes vilkå
r ene er i dag, og hvorledes de v il 
blive i fremtiden . 

- Det lyder dyrt alt det der. 
H avde det nu alligevel ik'ke været 
bedre at lægge sådan en sommerlejr 
helt ud i den rigtige n atur, således 
som vi spejdere nu en gang bedst 
kan li' den? 

- J oh , måske! Men der er gået 
sport i det , for det er kun på mange 
betingelser muligt at gennemføre en 
spejderlejr derude Q dag. Gentofte 
lmmmune h a r bl. a. m åttet lægge 
kloak ind på slet ten , fordi m an for
langer rigtige toiletter med vand
skylning. Der er naturligvrs også 
trykvand m ed særlige va,skepladser 
for spejderne og for opvasken . Vi 
m å ikke grave for m ange huller i 
det fine græstæppe, og affaldet skal 
derfor samles i de 1store papirposer, 
som skraldemændene nu bruger 
mange steder. 

- Hvor mange bliver I så derude 
denne gang? 

·(Fortsættes side 85 ) 



JAIIIBOREEn l ADIERIKA 1967 
- en enestående oplevelse 

for det danske hold 

Om godrt et års tid åbner Den 12. 
Verdensjamboree i Ferragut State 
Park i staten Idaho i De Forenede 
Stater. 

Naturligvis v~l Danmark være re
præsenteret og allerede nu begynder 
planerne for denne pragtfulde tur 
at tage form. Vi skial her løfte lidt 
af sløret for de oplevelser, danske 
spejdere kan glæde sig til. 

Der s·tartes med et superm<Jderne 
jetfly fra København ca. den 20. juli 
1967 og flyve.> med et par mel'lem-
1andinger, f. eks. i Alaskia, tJil den 
store by San Francisco på den •ame
rikanske vestkyst. He1· er det pLanen 
at søge gennerr1ført en indkvartering 
i 4 dage, medens byen og dens fan
tastiske omegn med den berømte 
Golden Gate Bridge besøges og be
ses. 

Rocky Mountains opleves 

Herefter køres i de eleg>ante -ame
rikanske busser en uforgl].emmelig 8 
dages rundtur i Amerika, bl. a . til 
staterne Nevada, Utah med den •sto
re by Salt Lake City med Mormon
templet. Her paSISere~· det danske 
hold sikkert den ejendommelige og 
en'Orme Store Saltsø, hvis saltind
hold er helt oppe på 22 pct. Videre 
går det pr. bus tH Wyomings bjerg
landskaber og den verdensberømte 
Yellowstone National Bark, der er 
8900 km2 stor. Her vil man opleve 
de varme kilider, gejserne og den 
mangeartede dyreverden. 

Jamboreen 

Op gennem staten Montana går 
det så til Id:aho, hvor jamboreepiad
sen er beLiggende i et f'Or danskere 
helt utroligt terræn med bjer,ge, søer, 

store skove o.s .v. Der bliver en mas
se at opleve i denne stm:-e lejr, bl. a. 
v il der blive arrangeret en veritabel 
rodeo m ed vaskeægte cowboY'S, der 
indfanger og tilri:der viLde hes•te -
eller forsøger derpå. Når j•amboreen 
den 10. august er 9luttet efter den 
højtidelige afskedsceremoni, d11ager 
holdet igen pr. bus gennem staterne. 
Fra Spoikane i Washington går det 
sydpå ~angs Stillehavets vidunder
lige kyst til Oaliillornien, hvor man 
skial besøge Sequoia National Bark, 
der er kendt for sine helt rantasti
ske nå~etræer, der bliver o;yer 100 
meter høje og 12 meter i diameter. 
Nogle alf dem beregnes til over 3000 
åJr g1aJmle. 

Så er m an igen i San Francisco, 
det store jet-pLan holder parat og 
nogle timer senere er holdet hjemme 
på dansk jord igen - en uforglem
melig oplevelse og et minde for livet 
rigere. 

Pris og tilmelding 

Men det koster jo nogle penge at 
sætte sådan noget i værk. Vi regner 
med at kunne gøre hele denne tur 

(naturligvis uden lommepenge) for 
en pri•s af ca . 4000 kr - men mon 
ikke, det er det værd. 25 dage i 
Arnerikia m ed utrolige oplevelser 
hver eneste dia:g .. Jo det er vi•st 
oven i købet biNigt. 

Der vil blive stillet visse krav til 
delt•agerne. Man skal være født mel
lem 1/ 8 1949 og 1/ 6 1953 og være 
l. kliasses spejder, s-amt være i god 
kiondition og helst kunne noget en
gelsk. 

Turen ledes af korpsets spejder
leder, J ør gen Skot·te Hansen, og le
deren af •spejderførertræningen, Mo
gens Jensen. 

Mon ikke det var noget for dig? 
Begynd med det samme at spare 
sammen! ForeiØb~g anmeldelse på 
særHg b~anket (fås på lmrpskOifitoret) 
sk!al være os i hænde senest den l. 
juli 1966. 

NB. Det er desværre kun et be
grænset antal!, der k!an komme med. 
Vent derflor ikke til ane flyets plad
ser er besat. 

Jørgen Skotte Hansen, Mogens 

Jensen og Leif PaLtorp, int. sec. 
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SKOVMÆND 

FOTO- KONKURRENCEN 
Fotokonlkurrencen er •slut, og h er 

følger så resultatet. Det var ikke 
m ange billeder, vi f ik a t vælge imel
lem. J eg hå ber ikke, a t det skal ta 
ges som udtryk for, a t der ikke foto 
g1•aferes r et m eget i skoi\ITillandlspa-
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t ruljen. Fotografering er nemlig en 
virkelig spændende og interessant 
sport. F ørnt jagten på det rigtige 
mot1v, derefter bedømmelsen arf, 
hvordan billedet skal tages. Ha r man 
mulighed derfo·r , tager ma n jo flere 

Mi chae l Chrisl e nse ns 

vinde rbi ll ede 

Redigere t a f Bjørn G lyng 

billeder f ra fors kellige v inkler, og 
har man først billedet i >> kassen << , så 
korruner det virkeligt m orsomme, 
n emlig a t få negativet t il at blive et 
r igt igt billede. 

Det er ikke a1 tid, man er heldig at 
få et godt negativ, og så er d·et 
spændende at arbejde i mørkekam
m eret m ed at gøre for søg på at få 
et dårligt negativ t il at bli ve t il et 
god t positiv. 

Sommerens mange brogede ople
velser står nu far døren. Brug tiden 
godt, sørg for a t få DIN d·el af ople
velserne med, ·og brug dit fotog rafi
apparat, så du efter fer ien kan gen
opfrisk e alt det, s om du forhåbentlig 
nu ska l ud til. 

Resul ta tet af kon kurrencen'S to 
dele blev: 

l. Instruktivt skovmandsbillede. 
Vinder : Per Østergaa1·d, 

5. SøncJ.erbl'O. 
P e r har indsend t 4 bmeder, hvor
af de 3 udgjorde en ins truktiv 
ser ie om at tage g ibsaftryk. Vi 
v iser her alle tre billeder. 

2. Det bedste skovman:dsbillede. 
Vinder: Michael Christensen, 
8. Odense. 
Billedet skull e gengive den stem
ning e ller a ktiv itet , der er i skov
mandsarbejdet, og billedet her vi
ser en skovmandspatrulje, som 
sideler og nyder solnedgangen v·ed 
et va ndfa ld ved Narvile 

Begge vinderne v il snarest få til
sendt et gavekort ti l depotet. 

God fer ie. Bjørn. 



METROPOL 
(fo rtsa t fra s ide 82) 

- Vi regne r med at blive mindst 
1000, m en h åber , at der vil k'omme 
endnu flere, for der er god plads. 
Tidliger e har der vist været n æsten 
10 gange •så mange. Så er der d a 
heldigv is også plads til spejd.erakti
viteter , k!onkurrencer, sport og op
visninger. Vartegnet, som bygges op 
af kasserede telefonmast er, skal og
så kunne br uges til n oget nyttigt ud 
over a t være til pynt. Der indbygtges 
klatre tove, forhindringer, tunneler 
af tønder og platforme i forsk ellig 

Per Ø stergårds 

instrukt ive serie 

højde, ja endog en rigtig rutsche
ba ne. Det bliver et levende vartegn. 
Og så regner vi ikke engang m ed at 
skulle b ruge selve le jrpladsområdet 
til de s tore lejrbå l. De bliver s·om 
ved tidligere lejligheder henlagt til 
den gamle friluftsscenes pLads i 
bunden af Ulvedalene, således -a t 
deltagerne k an sidde på de skræn
ter, der om vinteren flittigt bruge•s 
som ski - og kæ lkebak:ker. I fo rbin
delse med forældre- og besøgsda
gen a fholdes et åbent lejrbå l, og sel
ve rejren s lutter onsdag a ften m ed 
e t 'Stort lejrbål k un for spejderne. 

- Det lyder gan•ske godt. Kan du 
fortæ•lile mig mere om jamboretten ? 

- Det kan jeg godt. Som noget 
helt nyt i en lejr foregår proviante
ringen n em lig på d en måde, a t der 
indrettes et supermark ed, hvori pa
truljerne kan foreta ge deres indkøb 
i forbindelse med m adlavningen. 
Når de handler he r , sker det ved 
hjæ lp alf særlige lejrpenge. 

- Er det jeres lejrmæ rke, der lig
ger her ? 

- Både ja og nej! Dette bronze
a ldersmykke indgå r godt nok i lej
r ens bom ær>k e, m en det bliver sådan , 
at a lle deltagerne i lejren s'kal bære 
s•amme tørklæde, netop for at man 
kan se, a t vi er sammen og fælles 
OIJl1 den store optlevelse. P å dette tør
klæde er le jrmærket n aturligvis 
trykt. 

NieLs. 

8.5. 



Tekst · Skipper 

nYE LAnTERnEFØRin6S·BESTEntmELSER Tegning: Gas 

"Rødt og gult og grønt for øjet 
svæver« giver et billede af de pro
blemer, som de nye lanterneførings
bestemmelser rejser for ·ejere og 
brugere af mindre sejUartøjer -
for i henhold til de nye søvejsregler 
må disse betragtes som væ·ren!de 
"større end fartøjer under roning«. 

"At sejLe er nødvendigt« står der i 
det gamle ord, men i relation tillan
terner må fortsættelsen lyde: " men 
også at Leve«; for lige så farligt det 
kan være at færdes i trafikken p å 
vejene uden lys, VJil det være at sejle 
uden lanterner. I de gaml·e regler 
stod der, at et sejlfartøj, og dermed 
menes aLtså også en åLborgjoHe, fra 
solnedgang til solopgang (ikke noget 
med en hal v time før og efter -
det gælder kun for landkrabber!) 
skulle føre: 

Et rødt lys om bagbord og et 
grønt om styrbord, 
eller: 
have et sådant lys ved hånden, 
klar til at vise, når andre far
tøjer nærmede sig, 
eller: 
være forsynet med en sammen
sat lanterne, der kunne vise rødt 
og grønt lys i samme lygte -
naturligvis til hver sin side. 

bet samme gælder efter de nye 
regler, men det synes som om kra
vene er blevet skærpet lidt, idet 
sejlfartøjer og sejlskibe der ude
lukkende fremdrives ved hjælp af 
sejl, nu yderligere kan - men ikke 
skaL - føre to farvede lys i masten, 
et rødt over et grønt, men aldrig -
gentager ALDRIG et hvidt lys, 
med mindre dette er anbragt som 
agterlys, bagud. 
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De nævnt.e røde og grønne toplys 
er ganske sikkert indført, fordi det 
ofte er vanskeligt at få de tidligere 
omtalte sidelys så højt til vejrs, i 
a lle fald på et mindre fartøj, at de 
bliver let synlig·e for andre skibe. 
Endvidere kan dårligt eller over
handigt vejr gøre sit til, at det kan 
være såre svært at få disse lavtsid
dende lys til at brænde samtidig 
med, at det ene undertiden ved hård 
krængning mest er til moro for fi
skene i vandet, mens det andet væk
ker undren hos nattefuglene på him
len. 

De nye lys er således indført for 
at gøre sejlfartøjet synligt på læn
gere afstand. Dermed være imidler
tid ikke sagt, at de gamle sidelys er 
blevet overflødige, - nej, slet ikke. 
De er nemlig sta dig 1ige så påbudte, 
som de altid har været. 

Hvordan hvinger vi så lanterne
spørgsmålet i ovden? Nogle haT vel 
tænkt sig at benytte disse forstavns 
gafler, som mange fiskefartøjer bru
ger til at anbringe en Janterne i -
en sådan gaffel er imidlertid ikke 
nogen pryd for båden, samtidig med 
:'l t d(·n kan være noget upraktisk at 
stuve, når den ikke er i brug, andre 
har fikse, små elektriske lanterner, 
men i tilgift som oftest en del kv•a
ler med at holde den nødvendige 
akkumulator i god stand. Atter an
dre sværger til de gamle, fine petro
leumslanterner anibragt behørigt p å 
lanternebrædder i Vlanterne, og atter 
andre vil hellere have en sammens•at 
eller to enkelte Ianterner stående i 
cockpit'et, klar til at vise, n å r det 
skønnes nødvendigt. 

Alle dele er fuldt lovlige og fuldt 
tilfredsstillende, men for ganske ny
lig har jeg set en lille fiks lanterne
tingest , som et nordsjællandsk firma 
har ltanceret: To små Ex-lygte r (af 
cykellygte-slagsen) forsynet med 
rødt eller grønt glas. Et lille beslag 
medfølger og kan let skrues på luge
karmen eller måsk e anbringes på 
siden af masten. Den liUe lygte er 
nem at løfte af og tage med hjem i 
lommen, når batteriet skal s•kiftes 
ud. Såvidt jeg kan se, må di:sse lyg
ter på rimeliog vis opfylde bestem
melsen om, at et sejlfartøj - og der
med altså også et søspejderfartøj -
er pligt~g at føre farvede sidelys. Og 
køber man så to sæt, så har man jo 
mulighed for også at få anbragt to 
lys et s ted i nærheden af mastetop
pen. 

!øvrigt vil jeg gerne her - som 
ved det sidste førermøde på Torne
hage - kmftigt opfordre til at man, 
inden den kommende sej lsæson, 
Hittigt studerer de nye lanterne- og 
vi•geregler. Samtidig vil jeg indskær
·pe overfor d'herrer patruljeførere, at 
vi jo som regel sejler >>for sjov«, og 
at vi derfor er pl:.gtige til - ifølge 
regler fior indre danske farvande -
ikke at lægge hindringer i vejen for 
erhvervssejladsen. Altså ikke noget 
med at ho~de på til sidste øjeblik i 
den s•i!kre tro, at I ~om >>rigtige« sej
lere ikke agter at gå af vejen for en 
simpel m a>skindreven æske. Thi no
gen må jo sejle for at leve - vi 
andre lever jo bare for at sejle! 

S. 



OPFIKf)ERKLl/BBEÆI 
Brændglas 

Materialer: 2 ulig las, l gryde vand 
og lidt ler. 

Man læ.~ger de 2 gla5 ned i vandet 
og klemmer dem -sammen. 

Så tætner man kanrterne med ler 
(under vandet), så vandet bliver der
inde. 

Brændglasset er færdigt o g kan 
tages op . 

Indsendt af : 
Balars Wemeth, Søborg. 
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\j] 
Vækkeuret tænder selv lys 

I Jåget af en fLad cigaræske mon
teres ved den ene end~ ·en fatning 
med en lommelampepære og ved den 
anden ende en tumble -afbryder. Ne
d e i kassen lægges et lommebatteri. 

Når uret kimer, drejer urets op
trækisa rm s ig rundt. Herved drej er 
kerntaktarmen ned og tænder lyset 
ved kontakten. K onta ktarmen skal 
ikke være længere, end a t den lige 
kan s lå vippeafbryderen til, så den 
kan blive ved med a t køre rundt. 

Når vækkeuret rinr~r en tidlig 
morgen , e r det r art , ders'om der sam
tidig tændes ly;s, så man nøj agtigt 
~an se, hvad kl okken er og pass·e 
tiden , hvis m a n vil ligge »5 minut
ter til<<! 

Indsendt af: 
Bent Korsgaard, 
Barritskov pr. Barri t . 

Hatteløfter 

Den virker, når man bøjer hove
det fremad, id·et Jrontarlct C slubter 
kreds løbet. Nå r h a tten er oppe, bø
jer man blot hovedet tilbage, så af
bryder kredsløbet, og hattens vægt 
vil gøre sig gældende . 

Hvis det er nødvendigt, kan flere 
batterier til:sluttes i serieforbindelse. 

PS: Husk a t sætte ledningerne rig
tigt på motoren. Det er jo ikke ho
vedet, der .9ka l op i hatten! 

In1dsendt af: 

Martin Sønderskov, Nykøbing S . 

Lav dit eget flaskelys! 

Hvorfor ikke lave et flras kelys til 
-stuen, værelset eller til patruljeloka
lert. Du bærer dig ad på følgende 
m åde: 

Saml en ma;;;;;e lys estumper. Dem 
smelter du så i en gryde (den m å 
gerne væ re gammel, det lider din 
moder be dst) og så beder du hele 
Jiamirlien om at forJade huset, (eller 
hvis du er e n rigtig -spejder tænde r 
du et bål i h 'aven); thi det kommer 
til a t lugte af stearin som bare s .... ! 
(Søren). Den smeltede stearin hældes 
nu på f1aske, sådan at fwstå , at du 
først h an: flettet en lang væge til at 
sætte i .ly;set, c!g desuden må det 
gerne være en ølflaske, da den så 
f å r den rigtige form. For at sætte 

lidt kulør på tilvæ
relsen kran · clJu til
sætte den flydende .. 
stearin lidt grøn 
frugtJiarve. Når srre
arti.neit er størknet, 
knuses flasken for
sigtigt i de beskyt
tende vinger af et 
stk. stof. Lyset påfø
r es nu etiketter fra 
en rigtig ølflaske og 
stilles ellers på bor
det med et askebæ
ger eUer lign. under. 

God fornøje1se og 
hold jer muntre! 

En ivrig læser. 

Månedens vinder 

Også denne gang har vi flottet os 
og tildelt samtlige . indsendere en 
bogpræmie. 

Umiddelbart før redaktionens slut
ning har vi modta~et endnu et bi
drog til opfindel'klubben. Dette vil 
blive bragt i næste nr. af Magasinet. 

Skal dit indlæg også med næste 
glang? 
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Der sker noget i kocpsets øverste 

l~de~se for øjeblikket. 
Først fik n ogle af korpsledelsens 

travlt optagne medlemmer assi,sten

ter Det skete sidste efterår. SMedes 

1 .. D en lave hytte med græstørvstag 

falder godt ind i landskabet. D en 

er lun om vinteren også. Kan fy 

res op med en åben arne, der har 

aftræk igennem et lyrehul. 
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Vi 

præsenterer 
Gert 

Munk-Petersen 

f ik Skotte, led eren af spejder- og 
skovmandsarbejdet, der også har 

m ange arrdre hverv, en ass istent 

med den opgave at t age s ig af skov
m andsarbejdets særlige problemer. 

Hertil blev daværende d is triktsassi
stent for s kovmandsarbejdet i Kø-

2. Udgravningen går ca. 1 meter 

ned i jorden. D en opkastede joll"d, 

kan lægges ved siderne, hvis der 

ikk e kan skaffes græstøii"V nok til 

de over jordiske vægge. 

benhavns Vestre Distrikt G€J:'It Munk
P etersen udpeget. 

Kort herefter bes luttede man imid
lertid at udvide selve korpsledels-en 

for at få endnu mere arbejde udfø rt 
effektivt. Der blev derfoc blandt an
det lagrt op til , at skovmandsarbejdet 

3. Hytten fores indvendig med klø

vede tl"æstammer, der »laftes« 

sammen i hjørnerne. Bagved iso 

leres med plastik og mos eller 

halm. 



skuLle h'a ve sin ·egen leder . Korpsets 
bestyrelse ha r i marts m ån \:Jd god
kendt e n ræklk~ nye m edlemmer af 
1\lorpsledelsen, h er bl. 1a . Ger t •som 
leder ~il' 'Skovmands•arbej'det. 

Gert begyndte som otteå rig s in 
spejd entilværelse som ulveung .. 2 på 
Vesterbro i København i vort bro
derkorps KFUM-spejderne. Da h a n 
havde levet s in ulvetid igenne m , var 
spejderarbejdet p å s ted 2t nede i en 
bølgedal, hvorefter Gert forholdsvis 
le t ~ad sig overta le a f skolekamme
rater, til at blive sp ejder hos os. Ha n 
ble v al tså spejder i 3. V.esterbro. 

Gert tog h ele turen m ed, b lev p a 
trulj efø·rer og derpå skovmand i et 
m eget 'om:!ia t tenide ISk.ovman'dsal'b'ej
d e, der muligvi•s h ar væ r et med til 
at p ræge hans indstilling lige s iden. 
H'=rpå ble v h:a n tropsaS1s isten1t, indtil 
ha ns g.amle trop ka.ldte h am som 
tropsfører i 1954. I d e følgend e å r 
arbejdedes der med liv og lyst i 3. 
V.eJSterbro. I 1957 af1s1lutted~ Gert s it 
spejder-Gilwell, 1som h an nu h a vde 
ha ft de bedste forudsætninger f or a t 
gennemføre. Indtil 1959 var h a n s ta 
dig en in'spirerende k opsfører med 
god gang i sikmrmandlsarbejdet, men 
også med stor interesse for de t v ok 
sende rovera rbejde. 

Senere valgte h'an:s division ham 
ti'l at tage sig af sk ovma nd'sa rbejde t 
som d ivis romsas:s.istent i Vesterbro 

(Fortsæ ttes s ide 92) 

4. Taget bæres af stoLp e1". I sær åsen 
skaL være svæT og soLid, da den 
skaL bære det tunge tag. TiL taget 
benyttes bedst fLækkede træstam
mer eUeT svære runde grene . 
GranskaLLer hoLder ikke. 

LANDNAMS
HYTTE 

Er det· p å jer es pa trulj egrund en 
ret højtligge nd e plads, v il I kunne 
hav e m eg€1n. fornøj else af a t lave .en 
lJandnamshytte . 

Forbilled et for hytten er de gru be
huse, som arkæologerne undertiden 
graver ud p å byggepl,adser fra vikin 
ge tiden . De e1· ikk,e re t s tor e, ca . 
2 X 3 m et er, og s tort s tørre sk al en 
p a truljehytte n ok helle1· ikke være, 
h vis den ikke 'skal bhve Jioir dyr eller 
for u ovet'k ommelig a t bygge. Sen er e 
ka n pa trulj-en .io altid bY'gge et rig
tigt hus p å g runde n, og så v il land
Dam shytten være velegnet som 
>> huggehus«, d. v . s . vær'kisted og op
bevaringsrum for p a trulj ens værktø j 
og grej, som den efterhånden få r 
s læ bt sammen p å grunden . 

Ma terialerne til hyti'e n skal hels t 
kunne skaf fes i umiddelbar næ1·h ed 
og ge rne væ re •gm tis. Til v ægbe
kJ.æ dningen er fo r eslået flækkede 
træstammer. Prøv at t ale m ed den 
nærmeste 'skovfoged . Det er sle t ikk·e 
umuligt, 'a t I lkan få l av a t tage top 
end er f r a fældede ask etræer ; d isse 
er :fb rtrintige. Fra bø:geopvæk!st er er 
der også g•O'de muligheder, m en h er 
m å m an i d e fleste t ilfæ lde b ruge 
em net U'kløv et. Gr an er i regele n det 
dyr est e m ateriale . Kun hv is I bor i 

1 V Æ.1"<. 5 NIT. 

5. Ov en på t1·æb ekLædningen Lægges 
føTst et Lag haLm, ca. 10- 15 cm. 
Oven på dette igen 2-4 Lag roe
kuLepLastik, der igen dækkes med 
græstør v, heLst med engt ørv fra 
en gammeL græseng. 

områ'der m ed læh egn af h Vlidgran, er 
der ~ode muH~heder. Ma nge h vid 
gmnlhe~n landet over s tår for a t 
sku lle 1æ'ldes, fordi gran ern e e r for 
s tore og for åbne fo rneden. Disse 
h vidgranst ammer er næ rmest væ rdi
løse, og m a nge s teder v il I kunne få 
dem ror a t tage d em. De k løver v il
Ngt, nå r m a n slå r en k ile ned i h ve r 
kn astkTeds, og det e r g odt m 'ateria le . 

Tag'et tækkes m ed græstørv, lige
S'Om den overj ordiske yder væg. Det 
sk al he~s t vær e engtørv fra en gam
m el gr æseng, og tørvene skal ikke 
skæ l'eJS tykker e end ca . 5 cm ; lyng
tør v k a n også fint bruges . Un de·r 
tagtørven .læ gges fm·st et la1g h a lm, 
del·ved rol'hindrer m a n , a t p~astikl a 
get ødelægges af splinter og knao; ter 
i træet. PLast iklaget dannes billigst 
af flere lag roekulep la,st ik. Det k a n 
dæ kke h ele hytten uden sikaringer og 
e~· uhyæ billigt. 

Den fri e endevæg laves lettest af 
gmns ka Uer , m en selvfø~gelig k a n 
m a n også h e1· benytte kløvede s t am
m er elle r evt. bræ dder. Undgå a t 
bruge vinduer og døre fra et n ed 
revet hus. Det v il aldrig komme ti l 
at h a rmonere m ed hytten. Det er 
s jovt og ikke sæt·lig va n1skeligt a t 
smed e h æ ngsler t il dør·en , og h vis I 
snakker godt med den loka le 'sm ed, 
skulle I nok kunn·e få tillad else til 
a t lave d em hos h am. 

God forn øjelse. 

Har>tvig . 

6. Baggav Len bygges op med jord
væg Ligesom siderne, men under 
taget anbringes et par trekantede 
vinduer. Forsiden bekLædes med 
granskaUer, t 0 Lag med tagpap 
imeUem. DøT og vin due. af Lign. 
rnateTi aLe. 
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Spejdernes 
Set. Georgsbudskab 
1966 

skrevet af William HiLlcourt, 

tZirector of scoutcraft, 

Boy Scouts of America. 

Spejderkammerater i Danmark. 

Je1~ sidder og skriver dette Set. 
Georgsbudskab til KFUM-spejderne 
i Danmark og Det Danske Spejder
korps i en lejr for spejderførere fra 
10 l~,nde på den vestlige halvkugle. 
Denne lejr ligger i 3000 m's højde 
oppe i bjergene i et land, som I må
ske a ldrig ha r hørt tale om: Gun
temaJa i Mellemamerika. 

I et par telte i nærheden a f mit 
hører jeg nogle tale engelsk, m en el
lers '1ører vi mest spansk i de nne 
lejr, d sprog, der blev bragt herover 
for 40\l år siden af s panske erobrere, 
der ødelagde aztkernes, m ayaem es 
og inkaernes gamle riger •og kultur 
og gjorde Mellemamerika og d et m e
ste af Sydamerika til en del af Spa 
nien. 

Det kunne se ud .som en ti!Iæld·ig
hed, ott denne lejns n avn er: »San 
Jorge Muxbal« = Set. Georgs Bjer
get, men det er ikke tilfældigt, at 
lejren har fået dette n avn, for s pej 
derne i Guatemala og i a lle de andre 
lande i Nord- og Sydamerika h a r 
ligesom i Danmark Sankt Georg s•om 
forbillede og ideal. De kender lige
som jer den gamle legend·e om Set. 
Georg, der kæmpede m ed dragen, 
som hærgede hans !!and, og dræbte 
den, og de ved også, at der selv i 
vore dage er drager, som man må 
kæmpe imod og overvinde. 

Men vore dages drager er ikke af 
kød og blod s om i gamle dage. De 
drager, vi har at kæmpe m ed, hed
der had og egoisme, fejghed og ure-
ne tanker. , 

Da Baden-Powell grundilagde ·spej
derbevægelsen, viste han alverdens 
drenge, hvordan de :skulle kæmpe 
med den slags drager. De våben, h an 
g.av os, er friLuftslivet, d er gør os fy
sisk stærke og selvhjulpne, patrulje
systemet, de r lærer os samarbejde 
og vensk•ab, og spejderloven og spej-
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derløftet, der ska ber spejderånden 
og giver os moralsk mod og styrke 
til at kæ mpe for alt ren t og godt. 

Et dejligt spejderå r ligger foran 
jer, hvor I kan vokse og ud vikle .i·er 
til at blive bedre spejdere, som Ba
den-Powell ønskede det, og ved at 
gå ind for det v il I gøre jeres til , at 
Danmark bliver et bedre land at 
leve i, og være m ed til at skabe en 
bedre verden for os alle . 

Held m ed jeres spejderarbejde, 
gode lejre og lykke m ed a lle jeres 
forehave nder ønskes jerr af alle jeres 
spejderbrødre på den vestlige halv
kugle fra Hudson Bay i nord til Cap 

·Horn i syd og specielt af jeres ven , 
en gammel dansk spejder, der nu 
går under navnet 

Green Bar BiLl. 

Gree n Bar Dill er opka ldt eftc1· 
de t o grønne striber, som alle pa
t rulj efører e i »Boy Scouts of Arne
rica« bærer på det venstre uni forms
æ rme. 
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derløftet, der ska ber spej derånden 
og giver os moralsk mod og s tyrke 
til at kæm pe for alt r en t og godt. 

Et dej ligt spejderår ligger fo~·an 

jer, hvor I ka n vokse og udvikle j-er 
til at blive bedre spejdere, som Ba 
den-Powell ønskede det, og ved at 
gå ind for det v il I gøre jeres t il , at 
Danmark bliver et bedre land at 
leve i, og være m ed til a t skabe en 
bedre verden for os alle. 

Held m ed jeres sp ejderarb ejde, 
gode lejre ·og lykke m ed a lle jeres 
forehavender ønsk es j~ af a lle jeres 
spejderbrødre på den vestlige halv
kugle f ra Hudson Bay i nord til Cap 

Horn i syd og specielt af jer es ven , 
en gammel dansk spejder , de r nu 
gå r under n avnet 

Green Bar BiU. 

Gre1m Bar Dil! er opka ldt efter 
de t o gr ønne striber, som alle pa 
t r ul jeførere i »Boy Sccuts of Arne
rica« bær er på det venstre uniform s
æ rme. 

J)I~EC910N 

Hilsen fra de de lt agend e spejderchefer ag 

fø rertræn ings ledere i »5. regiona le fører 

fræningsk on fcrence« · i Gua temala 

Tegni ngen til V"e nstre sy mbo li se rer roverarbei 

det (rave rtve jen). spejde ra rbe jde t (patrulj esta n 

de re n) a g u lve a rbe jdet (ulve- to tem e t) 
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Hilsen fra de deltagend e spejderchefer og 

førertræningsledere i >) 5. regionale fører

fræningskonference « i Guatemala 

Kære utve! 

I, der har været ulve i nogen tid, 
har sikkert hørt en del om Mowglis 
liv i Seeonee-koblet. 

I 'har hørt, at Balao terpede lektiet· 
med Mowgli. I almindelighed løb 
Baloas små ulveunge-elever deres 
vej , så s'Tmrt de havde lært jagtverset 
om: >>Fødder, som ikke gør støj; 
øjne, sæn kan se i mørlket; øren, som 
klan høre vindene i deres hule; og 
slærpe, hvide tænder. Alt dette er 
broderskabstegn undtagen for Taba
qui, sjaka'len, og hyænen, som vi 
hader«. 

Men Mowgli måtte lære hele jung
lens lov, fordi han v;ar en menneske
unge. Og han blev forfærdelig træt 
af at gentage det hele hundrede gan
ge. Ofte syntes han vel, at noget af 
det, han lærte, var unødvendigt. Og 
sådan synes I vel også, at I lære1· 
unødvendige ting som ulve. 

Det er jo bare historier, siger I 
måske, og det er det ogo;å. Men man 
kan nu godt få brug for noget, ma n 
ha r lært som ulveunge. Til tider 
oven"askende for en sel·v, måske 
mere for ·andre, og det :ska'l I nu 
høre en hi,storie om. 

For et par år o; iden rejste Peter, en 
af mine bekendte, til KenY'a og Tan-

Tegningen til venstre symboliserer roverarbej

de t (rovertvejen), spejderarbejdet (patruljestan

deren) og ulvearbejdet {ulve-totemet) 

ganyika på ferie. Her k ern han til 
Serengetisle tten, et mægtigt område, 
hvor vilde dyr kan leve frit. Man m å 
godt besøge det, m en ikke gå på 
jagt. 

Bilerne kørte ind i området, hvor 
elefanter har forkørselsret (det kun
ne man læse på nogle store skilte). 
Chaufførerne var vant til at kø•re 
rundt i området med turi1ster - d e 
kendte Serengeti og vidste, hvor lø
verne og elefanterne holdt til. 

Da kom de ind i et områd·e, der 
måtte være sumpet, for P eter gjorde 
chaufføren opmærksom på, at der 
voksede planter, der lnm gror på 
sumpede steder, så der s kulle han 
endelig ikke køre hen. (Nu m å det 
lige fortælles, at der ikke er rigtige 
vej e der). Nå, chaufføren m ente jo, 
at ha n måtte kende Serengeti bedst, 
for han var vant til at komme d-"r. 
Sådan en udlænding fra et lille lan cl 
langt borte skulle ikke komme h e1· 
og være klog. Men enden blev, at 
bilen kørte fast i sumpen. Først efter 
flere timers forløb blev de hjulp-=t 
fri. Pe ters råd havde altså været 
godt nok. · 

Bagheera sagde til B'aloo: >>Hvor
dan kan Mowglis lille hoved rumme 
al din lange tale? « - I siger må•ske: 
>>Hvordan ~kal jeg noge nsinde få ta
get •alle prøverne? « Men I ved jo 
godt, at en ulv giver atda·ig tabt. 

Nu •skal I fc.rny jeres ulveløfte. I 
lo~er at gøre jeres bedste f·or a t 
holde ulveloven og hver dag at gøre 
en lille ting, der kan glæde eller 
hjælpe en anden. Glem ikke jeres 
løfte for tit, men gør virkelig jert 
bedste. 

God jagt! 
Brune Ulv. 
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Opfriskningskursus 
i førstehjælp 

~ 

11 AF" VEJEN MANNE J'l 

Tekst : Sifon Tegning: Gas 

Gris på gaflen 

Ømepatruljen skral have gris p å 
gaflen. Som sæ'dV'anJlig går der ild 
i fedltet på panden med det s.tegte 
flæsk, ·og de høje flammer forskræk -

Skandale på 

redaktionen 

Niels Boye Rasmussen efterterlyses 
For nogle m åneder s i'den bragte vi 

under >> interna tionalt<< e n indbydelse 
fm Nie l.s Boye R!<tlsmussen til delta 
gelse i en engelsk 1ejr denne som
mer. 

Vi h a r modtaget srvar fra en inte r 
es'sen t, m e n 

STOR SKANDALE PA 
REDAKTJONEN: 

Nie1Ls Boye Ra:smussens adl'ess·e er 
blevet borte . . . og det har ikke væ
ret muligt ·art eriteDspore ham på no
gen må•d'e. Kender <du Niels, så bed 
hrun lmntakte Ma'gasinets redaJktør. 
'Dak! 
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ker køkkenchefen. Med et snupteg 
vipper h'an panden ud af bålet; be
klageligvis lige ned over ben ene p å 
unge Hubert, hvis jammerhyl og 
ca.JypsiJ:clans tyder på, a t det ikke er 
nogen spøg at få sydende fedt i sok
kerne. Hul'tig handling er påkrævet. 
Hvad v'iHe du gøre? 

(se del rig lige svar på side 99) 

UNDER SPEJDERHATTEN 
(Fo rtsat fro side 89) 

division. Han h avde et kla rt blik 
for , hvor i skovmandsarbejdet, man 
skulle sætte ind, hvi s det virkelig 
skulle fænge og vin de videre ud 
bredel\se. Mulighederne i et storby 
område er jo ikke de a llerbedste for 
et primitivt sikov mandsarbe}de. 

Også inden for føl'ertræningens 
for skellige former har Gert sid2n 
1959 fundet lejlighed til at medvirke 
som tropsassistent, instruktør, Gil
weU- >> læser<< m. m . Senest har han 
så'l:edeG i pålsken været instruktør på 
TF-kursUJS på Ravnsø. 

Gert har aLtid lagt stor vægt p å, 
at spejderarbejdet er internationalt. 

De tre seneste Jamboreer hlar 
også set h!am som en m eget ivrig 
deltager. Såle des var han i 196<3 på 
Mamthonslle tten i Grækenland 
tl'opstfører for Jamboreehohlet, og 
mange af de nuværende s kovmænd 
vil :sikkert huske ham derfra. 

Vi kan kun slutt ~ med at ønsl<e 
Gert held og lykke med den nye 
opg•ave som leder af korpsets skov
mandsarbejde. Det v il h an få brug 
for netop nu, hvor ma nge 's tore pro
blemer står over for der·es løsning. 
Eet e r im~dJm·tid 1sikke11:: Gert vil 
altid gå ind for at gøre skovmands
arbejdet me re attraktivt og tidSisva
rende fo1· de 16-18 årige ud fra en 
fast overbevisnin•g om, at et bedre 
s•kiovmJa['}Kfs'a rbejde i tl'oppen 'Såvel 
som i korp\Set vil væ1·e d et b€d:ste 
ror korpsets fremtid . 

Niels Hjorth. 
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JUNGLE-

94 

Junglevisdom 

Efter sommer kommer regn, 

og efter regn kommer våren, 

siger Akela, og dermed mener 

han, at man skal bruge de for

skellige årstider rigtigt. Nu har 

I arbejdet hele vinteren p å at 

blive dygtige, nyd nu somme

ren, så I kan få kræfter til næ

ste vinter. 

Min bedste spejderdag 

Lige før jul var vi ude i Arn
kil skov for at finde mos og 
kogler til en juledekoration. Vi 
gik længe ude i skoven, det var 
dejligt. Vi fandt desværre ingen 
ko.gler, så jeg fik nogle af min 
moder. Samtidig aflagde jeg og 
tre andre ulve ulveløftet. Det 
var en spændende dag. 

Med spejder hilsen 

Tha, 8 år, Ulkebøl flok. 

Her har Tha tegnet vejen til 
Arnkil. 

Red igeret af Karen Hjorth 

Månedens 30 km tur: 

l . Hanstholm flok startede en 

søndag med 11 raske ulve på 

30 km vandring. Det var med 

lidt vemod, da J ens havde kørt 

galt på sin cykel om onsdagen , 

så han hverken kunne eller 

måtte komme med. Alle 11 fuld

førte med »bravour«. Den føl

gende søndag meldte 4 sig for 

at gå turen sammen med Jens, 

så det er rigtige u l ve, der er 

her. J ens fik også s in plade. 



Lille ulv 
Pt-dver a.t {inde blo.d 
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~Løv det tigtift ??? 

I vil mod~ q lille u l" 
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i sen i ncu ~~ ,.". 

Ulveunger i Sverige : 

EN ULVETUR 
Der var engang, vi var i Hal

kj ær skov sammen med spej
derne. Ulvene og spejderne blev 
delt i 2 hO'ld. Jeg var med india
nerne, men jeg kan ikke huske, 
hvad vores fø rer hed. De andre 
var so·ldater. Vi tog herfra kl. 
8,45, og vi var dernede kl. 9,15 . 
Vi blev straks smurt ind med 
farver, og så var det med at få 
fat p å det meste. Vi lavede 2 
lejre oppe på en bakke, og ingen 
måtte tage det, vi satte derind. 
Der var en høvding af træ, han 
hed Sitting Bull, og han gav 50 
points, der var 5 bjørne, og de 
gav 25 points, og så var der 17 
vildsvin, som gav 15 points 
hver. Vi skulle have bånd på. Vi 
fik 3 hver, og vi var 7 ulveunger 
og nogle spejdere. De bånd, der 
var tilbage, fik føreren . Vi tog 
hjem kl. 15. 

Hilsen Mysa, Rød bande. 

Der er jo også ulveunger i 
Sverige. Her ser I nogle af dem. 
Hvad er det for et dyr, de kik
ker på og efterligner? 

Og fouesten, kan I huske, 
hvilke farver det svenske flag 
har? 

Nu er det den rigtige tid til 
at tage Holdspiller og Atlet. I 
skal kunne spille en eller anden 
form for boldspil helt rigtigt og 
uden at blive sure, hvis I taber, 
og I skal kunne springe og løbe. 
Spørg j e res flokfører. 

Ved l ... 
Ved I, at Zoo har købt en stor 

gård, sådan at mange af dyrene 
kan komme på lande't og hvile 
fødderne. De får nemlig engang 
imellem ondt i benene af den 
hårde jo·rdbuml i løbegårdene 
hjemme i Zoo . 
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DUELIGHEDSTEGN 
Fotos : KULSØ 65 

H ar I hørt om de nye pa
trulj eduelighedstegn. E ller s vil 

det ikke vare længe, før jeres 

tropsføre r v il have dem 
hæ nde. 

Det nye ved dem er , at due

l igheds tegnen e tages af hele 

patruljen, der altså samarbe j

der om løsningen af opgaver
ne. Nå r duelighedstegnet er 

b es tået, vil h vert m edlem få 
et duelighedst egn, og der vil 

endvidere væ re et særligt 

m ærke, der hæftes på stande

ren. 

Duelighed stegnene drejer s ig 

om løsning af lidt større opga

ver end sædvanlig. Til gen 
gæld er hele p a trulj en sram ·· 
men om arbejdet. 

Der er foreløbig ti duelig

h-edstegn, hvoraf de syv især 

henvender s ig til de patruljer, 

der har adga ng til en p atrulje
eller t rops- eller en divisions 
grund . 

Arbejdet ka n lægges t il ret

te, således at man ved at gøre 
~n patruljegrund brugelig, ved 

plarrering, pl-antning m . m. 

samt bygning af de ting, der 

gør den spejdermæssigt i or

den : bygning af huggehus 
(værksted), patruljehytte, bro 

og tårn, p ermanente lejrar

bejder m. m., efterhånden k an 
bage alle disse s yv dueligheds
tegn. Hvilke t dog forventes at 

ville tage m ere end et år. 

De patruljer, der endnu ikke 
har adgang til en grund, eller 

som gerne ville 1sætte srig ind i, 

hvord'an m an sk a l arbejd e 

med en sådan grund , kan ret 
anbefales a t tage til Kulsø i 

smnmerferien. Her kan de læ 

re en 1111asse cg få en masse 

ideer og m åsk e selv være m ed 
til ra t gtive nye ideer v~dere til 

andre. F or i p ione r lejren er 

man pioner i dobbelt forstand ; 

man laver pionerarbejder, og 
m an prøver nye ideer af, der 

via den nye Kulsøser-ie, s•amt 
Kulsøspalten h er i bladet , hur

tigst muligt vil blive bra1gt vi
dere til kot·psets øvrige pa trul
jer. 



Spejdernyt fra nCI3r og f]" ern Redige re t af 

---------------------------------------------------------..~----==~~~------------------~0. Torup 

Skansevagt og skattejagt 

Fra K orsør Søtrop kommer føl
gemde beretn ing om de ns deltage!s2 
i Ørholmløbet, de københ avnske •sø
spejdereos s tore turnering: »Spejde r
ne, i et antal på ca. 120 fordelt over 
7 troppe, an~om lørdag den 5. m ar'bs 
t il Colleruph us og fik straks til op 
gave a t fremstille en model af c-n 
Alboi'gjolle ved hj æ lp af forsk ellige 
nmterialer og m ed kniv og økse som 
eneste værktøj . - Kl. 20 sam ledes 
v i om kring dem blussende kaminild 
i den sbore p ejsestue t il en hyggelig 
skansevagt, og en time s-<mere ind
ledte Harding, forklædt som en gæv 
sørøverkaptajn , jagten p å de n ned 
gra vede sk at. - Patrulje rne startede 
nu på ·et spændende orienter ings løb 

over 15 k ilometer cg opsøgte i na t
tens løb ved hjæ lp a f et >>S økort« 12 
poster. Det var dog l-angt fra alle, 
der nåede igennem til den afsatte 
tid, og den s idste patrulje va r føPst 
kla r ti l at kravle i poserne ved 
4-t iden •sønd!aog m o•rgen. - Efter 
nlogle timers velfortjent øvn b1ev vi 
purret ud, og m ens løbsdomme rne 
svedlte med at regne r esultatet·ne ud 
blev der trukke t tov udenfor i 1"'eg~ 
n en : Det var gæstetPoppen f ra K or
sør, de r havde de flest e kræ fte r i 
behold og m ed sammenbidt energ i 
trak alle m ods>taruderne ove1· stregen. 
- Delfinerne fra Vedbæ k Sø bl·ev 
nr. l i kampen om Høvd ingeteg net 
1966 m ed Tern en f ra Ko>r sør som 
nr. 2.« 

HOMENAJr: AL ESCULTJS~:lO "A(;fONAL 
PRIMER DIA DE CIRCULACION 

l mørke er alle spejdere væk 
Hvorfor ha r vi ikke tænkt p å det 

noget før? Selvfølgelig bør en pa
trulje, der p å naotløb a ltid går i den 
gale side af vejen ·og mindst to og 
to, bæ re r efleksbrikker. Det e r ik'ke 
fordi vi er særlig pylrede i Lillerød 
men vort motto er: Gør spildprocen~ 
ten så liUe som mulig, og vi synes 
derfor, a t refleks brikkerne er en 
ruatlll·lig ting i spejderlomme n «. 

(Ras1nuus i Ravnekureren). 

Søspejderne i Nakskov 
har deres på det tørre 

n år det gælde t· møderokaJe. De har 
løst problem et på en ikke h elt a lmin
delig m åde, idet de h ar indrettet sig 
i sk roget t il en båd , som e r •opstillet 
på en gr und , som e r st illet t il el is po
sition af k omm.unen . 

Nye spejde r

fr imærk er fra 

G uate mala 
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Af redaktørens post ... 

s l et te t af cens ur en 

Hvorfor sulter de? 

>>Jeg er :tlorbavset over, at hverken 
spejderne eller Dyrenes Beskyttelse 
samler ind til sultramte dyr. Hotel
ler og restauranter må da kunne 
levere masser af ,afJla'ld. Specielt fug
lene trænger til kød og grønt, så de 
får de stoffer, de trænger til og ikke 
siklal nøjes med brød alene. I skrol
despandene er der læssevis af mad. 
Det er forbaVISende, at dyrene skal 
sulte så længe, før der gøres noget 
:flor a t hjælpe dem. Det er æ også 
en ·opgave at lære sine børn hensyn
tagen til andre levende væsener, så 
deres tanker går i de rette baner, og 
de ikke ender som selvmedlidende, 
miskendte genier ved storkespring
vandet 

Daglig gæst ved søen.« 

Ovenstå·ende læserbrev fa1ndtes i 
B.T. den 18. februar, og uvilkårligt 
danner man •sig et billede af samt
lige spejdere i sluttet flok på vej 
imod s torkespringvandet. - Så galt 
er det nu heller ikke! - Den 28. ja
nuar skriver f. eks. Helsingør Dag
brad om, 'at .spejderne foretager ind
samlin'g i Helsingørs store bOlligJkvar
terer af foder til stmndfuglene i 
Øresund, og i mange ltropsblade kan 
man se, at der rundt om!kring gøres 
en indsats i s tilhed. - Spøl'igsmålet 
er så : Gøres der n ok? 
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55 års fødselsdag 

l. ArhU!S trop fejrede sin 55 års 
fødselsdag ved armngementer i 
weekenden 12.-13. februar, hvortil 
der var kommet mangle gamle s pej 
dere fra hele landet 

Lørdag eftermidoog var der ud
f1ugt til troppens hytte i Stjær bak
ker, og søndag formiddag var der et 
muntert fødselsdiagJSløb i Marselis
borg-skovene for såvel gamle som 
unge. Ved en efterfø1gende frokost 
på Frederikshøj kro deltog he nved 
100 tidligere spejdere, og om aftenen 
afholdltes stor spejderfest på Øster
gades hotel. 

I anledning af fødselsdagen er der 
udgivet et festskrift , s'Om er særde
les rigt på billeder fm troppens 55-
å rige liv. 

OgJSå l . Næsltved trop har fejret 
sin 55 års fødse1sdag, det skete den 
29. januar ved afholde:Lsen ·af et 
spejderbal, samt fest for forældre 'Og 
en indbudt kreds af gJamle førere. 

Festen Hk et ganske særligt præg 
derigennem, •a1t 12 fremmødte gamle 
tropsførere i løbet af aftenen for
taLte hver sin del af troppens his to
rie. 

Og så glæder vi os 

over at have s tiftet bekendtsk~b 
med føl!gende nye blade, som vi by
der vel'kommen: 

Mon ikke 
det bare 
er GAS? 

Snurre- Voddet, der, som de mere 
Vlakse allerede har gættet, selvfølge
Hg kommer fm den nystartede Jens 
Vævers trop i Balling. 

Springstaven hvis navn refererer 
til den stav, s om de gamle marsk
bønder bruglte, når de skulle rundt i 
marsken til deres forskellige marker. 
SpringJStaven er trops!blad for den 
forholdsvi·s nye Marsk trop, Brede
bro. 

Tortur, hvis navn vi h~r svært 
ved at sætte i forbindelse med ud
giveren: Måge-pa t ruljen i Vitus Be
ring Trop, Horsens, for så ræcisel:s
fulde kan de vel ikke være. 

Rapport fra operation 

Tetrakloronofski 

Søndag den 30. januar kl. 09.20 
indløste vi som beordret en pakke, 
der var adresseret til patruljeføre
ren, på Københavns Hovedbanegård. 
Den indeholdt følgende : Et stykke 
ståltråd, et skæg, en æske med po
letter og mønter. samt en forkl!aring . 
Den omhandlede forskellige oplys
nilnger om en vis professor >> Tetra'
~lo'ro'nof'ski« , som ofte kommer til 
København, hvor han hver gallig føl
ger en bestemt rute. Han vil ankom
me til blmegården kl. 09.30 iført en 
koæt pelsjalkke, hvorefter han plud
seLig bliver k'aldt hjem. PatTuljen 
sk'al sætte en mand i professorens 
sted og derigennem opda1ge, hvad 



løsning af førstehjælpsopgaven 
(fortsat fra side 92) 

Brandsår skyldes - som navnet 
antyder - varme. Følgielig bør man 
øjeblikkelig afkøle det bes.kndigede 
område. En spand vand, e n skov•sø, 
en gryde kærnemælkskoldskål - a lt 
koldt ka n bruges, og infektionsfaren 
kommer i aniden række. Afkølingen 
skal påbegyndes straks, eHers er den 
virkning~sløs . 

Efter et par minutter ha ler du så 
Hubert op af Furesøen og betragter 
hans brand'så~. Små l. og 2. glr'adls
forbrændinger kan du ofte selv be
handle med rød jotl og en smuk f·or
binding. Hvis der er fle~e store vab
ler, hvis forbrændi ng·en dækker et 
større område, s•om f . ekis. en hel 
fod eller underarm, ener hvis der er 
3. grads forbræ nding, bør den ses af 
en læge. 

professo.ren p lejer at gøre. Det lyder 
jo vældig spændende, og ventetiden 
til kl. 09,30 føles som en evighed . 

Endelig !kommer profeS'Soren. Ha n 
er h øjst besynderlig k>lædt: En kort 
pelsjakke, en pelshue, fløjlsbukser, 
>> ørkenstøvler << og han b~er briller 
og sort skæg. P rorfessoren rejser kort 
efter, og nu begynder opgaven. 

Vi lad'er patruljens udva1gte >> Te
traklo'ro'nof'ski« gå forrest, og vi 
andre følger efter i en vis afSita nd. 
Ca. ud for Broddrnann m øder vi en 
ung da me, der giver professoren et 
s.tykke papir. Det viser sig at være 
nogle spørgsm ål om forholdet mel
lem dragespringvandets h øjde og 
h øjden på rådhustårnet. D a vi me
ner at være kommet til de Iiigtige 
resultater, ringer vi til h·ovedlkv<a['
teret og rapporterer d e t pr. kode. 

Herefter tager vi sporvognen til 
Frederiksberg svømmeha1, hvor po
sten imidlertid inddmget. Efter ·en 
del ventetid får vi en flaske m ed 
nogle lm rtsignJa turer, som vi skal 
sætte i alfabetisk ræ'klkefølge og 
derefter tage d'et første bogstav i 
hvert ord for at f å :formlen på et 
udenlandsk sæbemiddeL 

Den næste post bliver på e n bænk 
overfor Frederiksberg s'lot, hvor han 
(professoren) sætter s ig og ser skråt 
Q1Pe:fter i retningen 360° . H er ser vi 
ti<l vor store forbløffelse en mand, 
der signalerer med flag fru tårnet i 
Z·oologis!k h ave. Og så må vi videre 
til næste post, som vi finder på 
Valby station. Det er en mand, der 

! tffr!lmD{{H~j 
2. Valdemar Sejrs Trop 

~~~~~ PF Jonny F. And e rse n 
Gert S. Hansen ------- -- -- --~--

7. Østerbro 3. Valdemar Sejrs Trop 
100 KM 

SM Mieho l Rex PF Lars Mathiesen 

1. Nordborg 7. Odense Trop Virum Trop 

PF Frank Herup PF John Nie lsen Søren Møn sted 

Chr. d. 2. trop, Nyborg 2. Frederiksberg Trop An de rs Christensen 

PA Joh n La rsen PF Henrik Ereci us Poulsen 75 KM 

Struer trop Virum trop Chr. d . 2., Nyborg 

Jan G runberger PF Michall Prasz PA John Larsen 

Sdr. Omme trop PF l b Th omse n Torben Søndergård 

PF Peder Majland 6. Sundby Trop 7. Odense T ro p 

PF Poul Hansen SM Steen Hansen PF Henrik Bjerregaard 

Set. Jørgen, Svendborg 
PA Ni e ls Ju e l Jensen 
Peter Andersen 

Storm 

l ~Bll~R({ j 7. Odense Trap 
PF Henrik Bjerregaard 

Virum Trop 
SM Preben Wiggers 
SM Jan Jacobsen 7. Aarhus PF Finn Wedel Fi eren 

2. Frederiksberg Trop Tommy Falck Olese n Søren Mønsted 
PF He nrik Ereciu s Poulsen 1. Nordborg Ande rs Christensen 
PF Jens Duus PF O lav Jørgensen PF Mi choll Prasz 
PF Søren Erecius Poulsen PA Lars Johansen 

6. Sundby Trop Chr. d . 2. trop, Nyborg 

SM Steen Hansen PF Pete r Engel 60 KM 
Struer trop 

Chr. d . 2., Nyborg 

IT!<~~~·~ 
Preben Lyhne 

PA Finn Lehmann 
Jørg en Melchiors 

Leif Olse n 
Jens Peter Nørgoard 

Jan Smith 
Stærkodder trop 

Ma ribo trop 
Fugle bakke n Trop 

PF John Frandsen PF Jes Mikkelsen 
PA Ed dy Møll e r 

Hans Tausen trop Claus Jørgensen 
Ivan Rasmussen 

Jan Bigam 1. Randers 
Ernst Chri stiansen 

S. Arhus Pe te r Gervold 
PF Ole Pede rsen 

Ole Eshøj 7. Odense Trop 
PA Hans Øder 

1. Nordborg PF Jahn Ni elsen 
Knud Erik Pedersen 

PF Frank Herup PA Niels Juel Jensen 
Bo Schubert-Petersen 

Chr. d. 2. trop, Nyborg PF Max Nielsen 
Steen Michaelsen 

PA Jo hn Larsen PA Carsten Pedersen 
PA Pete r En gel Klaus Fink 

Struer trop Claus Nar, Farum 

Jan Grunberger Ande rs Egedam 
Red aktionen sluttet 

Hardeknuds trop, Aalborg Virum trop 
Lars Andersen PA Karsten Wikke lsø den 24. marts 1966 

++++++++++++++++++++++++ 
står og bakiker på sin pibe, men han 
puster røgen ud efter et særlig;t sy
stem. Det vi.ser sig at være morse. 
Vi styrter derefter ned til 6-eren, 
der hurtigt b ringer os til Vesterbros 
UO['V, hvor professoren skal kontakte 
en m a nd på en kaffebar, men de r 
findes m ere end een klaff~bar, så vi 
må prøve os frem, og vi væJ,ger med 
held den, der h edder >> Santos«. Her 
s·kal p['ofes·s·oren binde 15 knob, og 
klan han det, vil han få nogle h em
melige formler . 

Turen går over ØrstecJrsparken, 
hvor profeS'Soren møder sin kontakt
mand, og her sk al vi alle kaste m ed 
redningsreb. Tilsidst går professoren 
gennem Kronprinssesegade, og udfor 
tobakshandleren i nr. 41 ser h<an en 
seddel med nogle tal. Efter nogen 
søgen finder vi syrsrtem i ga1sika
ben, turen er slut, og vi man'gler kun 
at gå til hevedikvartere t m ed de se
neste rapporter. 

ALlan i l. Nyboders LanteTnen. 
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- find veJ med Silva 

Silva skolekompas type 5, ude n 

vædske, 5 X 10 cm . . . . . . . . . . 11,25 

Silva type 3 , sværere lineal. 

5 1/2 X 1 O cm selvlysende punkter 

og med lup . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,25 

Silva type 2 , 5 X 1 O cm med væd -

ske og lup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,00 

Silva type 1, 6 X 12 1/2 cm med 

vædske og lup . . . . . . . . . . . . . . 44,00 

Silva type 15 armekompas med 

spejl . . .. .. ... .. . . . .. .. . .. .. . 59,75 

ETUIER TIL SILVA: 

Type 5-3-2 . . . 6.50 

Type 1 . .. . . . . 7.00 

Type 15 . . . . .. 7.50 

l iva-kompas 

-gør turen lettere med: 

SKULDERTASKER 
12,50 - 19,75 - 28,00 

KORPSKONTOR : 
Fryda11dalsvei 32, København V. 
nt. ((Ol J 83) VE 3666 ag 3650. 
Kontortid : B-16. lørdag luldtet. 

RliDAKTION AF KORPSETS BLADE: 
Si'EJOERSPORT 
lektor Svend Ronvig. 
Kongabrovei 28, Sorø. 
Tlf. ((031 635) Sara 857. 
SPEJOEtUoE; MAGASIN 
Fuldmægtig Axel Skylv, 
Udsigten 18, Gentofte . 
Tlf. GE (0133) 2719. 

SPEJDERRANSLEN 

Lille model m . udv. lomme 33 X 36 cm 67,50 

Stor model m . udv. lomme 36 X 40 cm 72,50 

BERGANS - SPEJDER 
MODEL . .. . ,.. . . . . . . . . . 98,00 

Bergans - Herre . . . . . . . 108,00 

Bergans-Ekspeditian 

m. 2 lommer . . . . . . . . . 138,00 

-sov godt i 
een af vore lune soveposer 

LAMA- krøluld 170 cm ... . . .. . . 39,85 

89,50 

99,50 
UMANAK - acetatfyld 185 cm . . .. .... . . 

IVIGTUT - acetat m/ hætte 185 cm 

samme men 200 cm . . . . . . . . . 108,50 

LAMA- DYNELLA - NYLON- den letteste og varmeste 

185 cm 159,00 

DET DANSKE SPEJDERKORPS DEPOT 
NØRRE FARJMAGSGADE 39 • KØBENHAVN K Telf. PA '526 

o .... Arhus: Aalborg: 

Klostervej 19 Frederiksgade 69 Danmarksgade 3 

Telf. (09) 11 24 18 Telf. (061) 3 36 13 Te lf. (08) 13 87 33 

Depotet er korplets ~en forretning og thw bonut til korpsets afdelinger 

FR. PALM GRElSEN 
BOGTRYKKERI. !æHVN. 


