


KORPSMØNSTRING 1966 

Ved korpsmønstringen 

pr. 23. april1966 viste 

korpset en fremgang på 

368 medlemmer. 

Her er de nøjagtige tal: 

Ulve 

Spejdere 

Skovmænd 

Rovere 

Førere og hjælpere 

l alt pr. 23.-4.-1966 

1966 

10.511 

10.019 

1.637 

1.111 

4.807 

28.085 

1965 

10.413 

9.979 

1.720 

1.098 

4.507 

27.717 

l dette nummer: Lan dsskovmandsturneringen 1967 
nærmer sig. 
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Mangler DIN patrulje spader? 
Distriktschefen for Stor-Arhus Di
strikt har været på havnen for at 
afhente to spader, som i påsken er 
g lemt ved Københavnerbåden. Spa
derne, som begge er i hylster, til
hører formentlig sjællandske patrul
jer - den ene e r mærket JAGUAR 
og gul farve. - Henvendelse om 
spaderne kan ske til 
Di-striktschef, kreditforeningsfuldm. 
Bent Andersen, 
Vårkjærsvej 3, Viby J . 

Bent Andersen skriver, at det ikke 
er første gang, der r ottes henven
d~lse til ham fra depoter for glemte 
eller fundne sager. For nogen tid 
siden måtte han hjælpe DSB med at 
identificere ejerne til et helt lager 
af sp ejder- og ulvehatte og a ndre 
spejderting, deriblandt hvor utroligt 
det end lyder en STANDER m ed 
trops- og bynavn. 

Vi kan vel hurtigt blive enige om, 
at det er sørgeligt, hvis spejdere er 
glemsomme med deres egne, trop
pens eller patruljens ting; men 
endnu sørgeligere er det, om de ikke 
har omtanke nok til at efterlyse 
tingene på de hittegodskontorer eller 
depoter for fundne sager, der k an 
komme på tale. 

Nu skal der samles brugte frimærker 
Verdensspejderbureauet starter 
stor indsamling til fordeL for 
handicappede spejderkammerater! 
Verdensbureauet i Ottawa i Canada 
har netop startet en verdensom
spændende aktion. For at skaffe til
strækkel-igt med penge til arbejdet 
med hran"dicappede spejdere over 
hele verden, anmoder man alle spej 
dere og ulve ·om at samle brugte 
frimærker. 

Enkeltvis er brugte frimærker 
· ikke af synderlig værdi, m en sam
let i store bunker og solgt kilovis 
på de r ette steder, klan de indbringe 
·store summer. Det er dette, Verdens
bureauet håber, I vil hjælpe til me'd. 

Frimæpkerne skal ikke vaskes , 
men blot afklippes brev eller klort 
med oa. l cm papir rundt om. (Har 
du vaskede frimærker, må du na
turligvi'S gerne sende dem også). 

Altså >> Operation Frimærke-lind
samling« er startet! Send, hvad du 
kran skaffe til: Fællesrådet for Dan
m,al'l<"s Drengespejdere«, Posbbox 44, 
København K . - så s·amler vi sam
men i endnu større bunker og sen
der det h ele samlet fra Danmark. 



RADSILDEN 
Vigtig meddelelse 

fra SpPjderchejen 

Vær beredt - og lær af 
andres erfaringer 

En af vore raske spejderpatruljer 
har været ude for en ulykke, som 
her skal refereres, for a t I k an und
gå noget lignende. 

Ved slutningen af p a trulj emødet 
skulle holdes >> r ådsild <<, som foregik 
på den m åde, a t man hældte sprit 
1 en skå l i en udhulet træstamme 
og antændte denne. Alt gik godt 
indtil videre, r ådsilden brændte ned, 
og et par af s pejderne stillede sig 
hen ved døren til l'Okia let. Imidlertid 
tog en li'lle spejder spritflask en og 

hæ ldte mere sprit på med det re 
sultat, a t spritten i flasken a ntæ nd
tes, og en stikflamme slog hen mod 
d e to spejdere i døren, hvorved den 
ene f ik 2. gr. forbrændinger på arme 
og knæ. Den a nden fik ild i tøj et og 
løb s krækslagen ud af tropsrhuse t. 
H ans patrulj efører for efter ham, 
spæ ndte ben f'Or h am og rullede ham 
rundt i græsset og slukkede derved 
ilden og reddede sandsynligvis hans 
li v. 

Begge drenge er i god bedr ing, 
og d er synes h eldigvis ikke a t kom
m e varigt men efter ulykken - m en 

Resultatet af konkurrencen 

herefter må aL anvendeLse af 81]rit 
og andre brandfarLige vædsker ved 
denne »rådsHd« være forbudt med 
øjebLikkeLig v irkning ved ane vore 
patruLjemøder. 

Brug et bloklys eller lignende ufar
lige ting - selv en •ansvarsbevidst 
patruljefører, som denne patrU!ljes 
var, kan ikke forhindre, at en enkelt 
spejder i ·e t ubevogtet øjeblik begår 
dumheder på grund a f sit ukend
skab til forholdene. 

Vær beredt 
Thork iLd 

Nordens største snebold 

Kjære speiderbrodre, 

Her folger det offisielle budskap om 

resultatet av kønkurrensen om NOR
DENS STORSTE SNOBALL 1966. 

Vi nordmenn h ar vel ikke egentlig 
betraktet Danmark som noe typisk 
>> v>inter-ltand << . Men likevel var j•a
m en danskene de overlegent beste i 
konkurransen om å rulle Nordens 
s ti:irste snoba lL 

FaLken, Set. Jorgen's trop i AaL
borg, sto for denne prestasjonen. 
Tropsforer P eter Dangaard forte ller 
i e t brev, a t patruljen rullet »en 
sneb'Old med en diameter på 3 meter 
og 11 centimeter << under troppsw eek
end! P eter tok et bilde også, m en 
>> på grund af det morke vejr kom 

billedet til lllt ligne et rigtigt 'spej
derbillede', << skriver h an. 

Sverige, som opprinnelig hadde 
h a tt ideen til konkurransen, gikk 
forbi oss og fikk en god annenplass, 
idet Gok, Gota Lejon, rullet en s no
ba l•! på 2,64 m eter. Hyggelig! 

Finnene, som jeg personlig h adde 
holdt som favor itter, ble nr. 3. Finsk 
m ester ble Jarv, Stigfinnerna, med 
en snoball p å 2,35 m eter . 

Vi nordmenn h avnet p å jumbo
p lassen. Men F alkepa truljen, l. Fy
resdal, sorget for a t det ikke ble en 
arltf'Or s to r avgrunn m eHom de to 
ba!kerste pl'a'ssene - med .sin snoball 
på 2,30 meter. 

I sLand hadde sagt seg interessert, 
men vi herte dessverre ik'ke noe f ra 
dem denne gang. De er kanskje gå tt 

i hard trening fw Nordens sti:irste 
snoball 1967? 

Premier blir nå sendt både til 
Aa lborg, Goteborg, Kuusankoski og 
Fyresdal , •og vi takker for konkur
r ansen for denne gang. 

Men vi bor vel ikke gi oss med 
d ette? Hvis patru.Jjene virkelig går 
inn for det, m å tte det gå a n å hoye 
denne rek•orden betraktelig. 

P å grunn av en omlegging av bla
det v'il ikke Spe ideren .kunne stå 
f·or en slik konkumanse neste år. 
Men k anskj e kunne arra ngementet 
gå på omg-ang b}ant de fem nordiske 
land~ speiderblader ? 

Uno.res på hva rekorden bHr i 
1971, om fem år ... 

Venn!Jig speiderhilsen 
Arthur Syversen 
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Landsskovmandsturneringen 

1967 
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1V1ed dette r ummer af Spejdernes 
Magasin er landsskovmandsturne
ringen 1967 startet! Læs h : r hvor
dan du og din m akker får chancen 
for et udbytterigt skovmandsår 
hjemm e og for 4- 5 h~rlige påske
dage ved Thisted. 

FORTURNERING 

Foropgave I : Hvert deltagende skov
m andshold frem stiller en knobbavle 
til evt. ophængning i tropslokaaet, 
tropshytten el. lign . som en instruk
tionstavle for troppens øvrige pa
trulj er. M-i nimumskrav: Knob, stik, 
splejsninger, taklinger og besnørin
ger som til klassepr øv·erne. 

Aflevering : Et fotografi af tavlen 
taget af skovmandspatruljens eller 
troppens »fotograf«. (Størrelse 18 X 
24) plus en b eskrivelse og deta il
skitser a f tavlen. 

Points: 0-50. 

Foropgave II: Følg brædtets vej til
bage fra tømmerhandh:m til s koven. 
Eller m ed andre o ro : 
a) virksomhedsbesøg på tømmer

handel og 

b) h ejk(s) m ed formål til savværk 
og sk ov. 

Aflevering: Skriftlig - holdvis rap
port gerne m ed illustrationer og/el
ler fotos. 

Points: 0 - 100. 



Divisionsskovmandsturnering: Divi
sionens årlige skovmandsturnering 
indgår med 125 points. 

Forturneringen afvikles h elt på di ... 
visionsplan. Du vil enten direkte el
ler også gennem din fører modtage 
nærme re besked fra DASK om af
leveringss ted ·og -tid for foropga
verne, tidspunM for divisionstur
n eringen etc. 
Der er ikke noget a t betænke sig på! 

Det er en selvfølge, at alle skov
mænd deltager i divisionens skov
mandsturnering. Foropgaverne er af 
en sådan art, at de skulle interessere 
enhver skovmand. De skulle også' 
være så fleksible, at man, a lt efter 
den tid man mener at have til rå
dighed, kan gøre en masse ud af 
dem eller løse dem ret hurtigt. Un
der alle omstændigheder var det 
sik!kert en god ·ide, om I straks f 
skovmandspatruljen lagde en s•lag
plan, for hvordan forturneringen 
kan indgå i jeres årsprogram! 

UDTAGELSE TIL AFSLUTTENDE 
LANDSTURNERING 

På grundlag af heLe forturneringen 
udtages senest den 24. februar det 
bedste skovmandshold fra hver di
v•IS!On (Nørrejydske pr. kolonne), 
som har kvalificeret sig til påskens 
landsturnering. Aldersbetingeiser ef
ter divisionens bestemme1ser. 

Men - det giver kun 53 hold, og 
der kan deltage 100. De resterende 
47 fordeles på divisionerne i forhold 
til •antal skovmandshold, der har 
gennemført heLe forturneringen! 
Hvor mange hold jeres division skal 
s tille i påsken afhænger altså ikke 
af divisionens størrelse, men af den 
aktivitet aUe divisionens skovmænd 
udviser! Uanset om dine egne chan
cer for udtagelse m åske synes mini
m ale - m en hvorfor dog egentlig 
det -, kan du bidrage til, at flere 
skovmænd fra netop din division 
(måske din ege n trop!) kan komme 
m ed i påsken. Endnu en grund til at 
gå i gang med forturneringen - og 
gennemføre den! 

~ort tid efter den 24. fEJbr. vil de 
udtagne hold få sendt direkte be
sked ·om stilletid, -sted, udrustning, 
betaling m . v. 

VESTER VOV VOV 

Tid : Skærtorsdag den 23.3.1967 kl. 10 
til 2. påskedag den 27. kl. ca. 8. Eller 
med a ndre ord: Allie - · Bornholm 
dog undteget - kan nå frem efter 
fyraften onsdag, •og alle kan n å 
hj em inden mandag aften .. Der vil i 
videst muligt omfang blive arran
geret fæll esrejser til nedsa·t billet
pris. 

Sted: NV for 'Dhisted. Et meget •sær
præget og usædvanligt terræn med 
øde strækninger, store p•l'antager, 
klitter, søer, Vesterh avet og Dan
marks største vildtreservat . En op
l'evel•se i sig selv! 

Som det fremgår af illustrationerne, 
kommer turneringen til at foregå i det 
allerbedste skovmandsterræn. 

- Også denne gang bliver det cana· 
diske beredne politi den festlige ram
me om turneringen . 

Turneringskontingent: 100 kr. pr. 
hold, som trop og division •sikkert 
vil dæikke helt eller delv:ist. 

TurneringsdiscipLiner : 

Skovmandsfærdigheder (bivuak, i'ld
bor, primi mad, brødbagning, træ
fældn., pionerarbejder m . v.) 350 pts. 

Spejderfærdigheder (tovværk, før
stehjælp, woodcl'aft, signalering, 
brandværn, korttegn. m. v. 200 pts. 

Orientering (brug af kort og kompas, 
niveliering m. v.) 150 pts. 

Teoretiske opgaver (rapportskriv
ning, efter gilwellsystem, slutnings
opgaver, undePsøgelser, interviews 
m. v .) 150 pt•s. 

Praktiske opgaver m. v.) 100 pts. 

Diverse (rettidig tilmelding, unifor
mering, udrustning m. v.) 50 pts. 

I a lt 1.000 point s. 

Vi skal ikke røbe for meget af, hvad 
disse discipliner dækker over. Der 
skulle væTe stof nok at gå i gang 
med i det hjemlige skovrnandsliv! 
Kun skal vi nævne, at der vil b[ive 
tale om 3 slags bivua~bygninger: l) 
alm. granbivuak, 2) bivuak i en vis 
højde og 3) vildmarksbivuak = bi
vuakering i område hvor der ikke 
f indes noget at bygge med, således 
at materialer hertoil skal medbringes 
hjemmefra. 

De forskellige etape- og grenledere 
er 'allerede gået i gang med plan
lægningen. Nu venter vi bare på, at 
du og din skovmandspatrulje tager 
udfordringen op. Vi tror, I vil få 
både gavn og glæde af at gøre det!!! 

Godt skovrn·andsår under mottoet: 
VESTER VOV VOV - ET FRISKT 
PUST VESTFRA UDOVER DET 
GANSKE LAND! 

Aage-Frank-Stjansen 

SKOVMANDSBOGEN er udkommet i 
ny udgave. Fås på depotet. Kr. 12.50 
Anmeldelse følger i Magasinets ok
tober nummer. 
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Brev fra 

Grønland 

Fra spejdertroppen i Uman11;k har vi 

modtaget et brev i hvilket d'er bl. a. 

stod: 

»Sidste sommer, da spejderne var 
på ferie i Sydgrønland, mens de var 
i Julianehåb, ø~vede de s~ig i svøm
ning. En af dagene blev vor pa
truljefører i Nanok, Jens Jakobsen, 
reddet af en af sine spejderkamme
rater. Jens blev under en læ ngere 
svømmetur så træt, at han ikke 
magtede at nå ind til kysten. Da 
kammeraten så, at han begyndte a t 
synke, sprang han i vandet, og 
svømmede med ham ind til kY'Sten. 

Det var en stor oplevelse for ham, 
der reddede kammeraten, så jeg sy
nes, han burde ,hJave en belønning. 
Hvis Jens havde været alene, viHe 
der være blevet en stor sorg for os 
alle sammen, at miste den dygtige 
patruljefører. 

Spejderen, der reddede sin kam
merat, hedder Knud Fieiseher og 
han er 10 år. « 

Korpset har tildelt K nud Fleischer 
korpsets udmærkelsestegn i bronze 
for rask og modig optræden. 

Fra Umanak 
Her oppe i det høje nord er havet 
nu lagt til, og meget og spændende 
kan nu opleves på slædeture . Blandt 
andet holdes der hundeslædevædde
løb :Dor børn, mænd og kvinder. 
Drengene sætter langliner til f i,sk 
for at hjælpe deres furældre med at 
skaffe hundefoder. Det går, indfil 
isen bliver ubrugel-ig. 

Vi har en spejder på 9 år, som 
sammen m ed sine 8 ukonfirmerede 
søskende rorstede sin f,ader grundet 
på et vådeskud. Denne 9 årige dreng 
har indtil nu fanget 9 sæler i sine 
sælgarn og sælger sæls,kindene. Han 
sætter langline ud til fisk og ejer 
fire hunde. Så skal han tilmed passe 
sin skole. Ja, de fleste af vore spej
dere er flittige og hj ælper der es 
forældre m eget. 

Denne den 9 årige spejder, som 
jeg nævnede, må samtidig opdrage 
s'ine mindreårige brødre, og op

levede det forfær
delige at se s in 
fader blive dræ bt, 
da f~aderens bøsse 
ved et uheld gik 
af. 

En af vore spej
dere blev nr. l 
ved hundevædde
løbet, og det var 
med sit eget hun
despand. 

Ja, her er man
ge spændende op-
levelser her i 
Grønland med 
farverige bjerge, 
solskin og dejlige 
hundeslæ deture. 

----~ 
~ 

(Boy' s Life) 
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Hvorfor må 

man ikke ... 

- plukke grene af træer på unde1· 

10 meters højde? 

Fordi. 
- mindre træer lider derved, spe
cielt hvis topskuddet fjernes. I v isse 
private skove og dyrehaver er gren
plukning forbudt under alle om
stændigheder. Er det ti>lladt, ved du 
sikkert, h vorfor grenene skal skæres 
eller klippes af og ikke brækkes 
eller f lås af. 

- krav l e op på brændestablerne? 

Fordi ... 
- de er et varelager, d er er nøj e op
m ålt og klar til a t sælge. Væ ltes de 
og s predes brændet, koster det dyrt 
a t få det stablet igen . Og hvem skal 
betale? 

Fra Friluftsrådets blad NN. 
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KULSØ- SAGKIUNG • 

SERIEN LA'v' CN GOD 
LANG TAP. A ~ 

BOR HUL -

Nu for eligger de førs te to bøger i 
KULSØ-SERIEN: >> Træværk« og 
»P a trulj egrunden « 

F ås på depote t : kr. 4,50 pr. s tk . 

TRÆV ÆRJK må nærm est betegnes 
som en grundbog for patruljer, der 
vil igang med alle »Kulsø-ideerne« 
og dermed patruLje-dueLighedsteg
nene. 

Den rummer et væ,ld af fin e og in
struktive skitser og tegninger, der 
klart a nskueliggør, h vad der ligger 
bag de mange fremmedartede ud
tryk, der figurerer i kravene til 
patruljeduelighedstegnene: Tælle 
bænk, karetmagerbænk, bundkiling; 
bagkiling, drivert, trænagling, dyv
ling, pløkning, tapning, gratning, 
laskning ·o. s. v. 

~GESÆ....KKEN IR.Æ....KKES AF"" . 

HE:R.ltL BRUGES EN C:~MEL J ve: . 

~--~ - -:: - ~ - - ~ ~ 

MDSCKNtV 5 A 6 ME~E"R SK~E"R. FOR . 
n . 

SAV E: N 
.5KRIB . 

o 
SKPi..R EN '<ILE. 

KILINGEN SA· 
VE:S REN. 

~L~~E~Å 
TVÆ.R5 AF 
ARERNE 

LET HELT 
IGENNEM . 

~ ~ 
~~D~L1EN 

J, l, 
~ i 

NÅR MAN SLÅR E'MNER. l '. /'li': 
MED TAP l BEGGE ENDE:~ 
~t?u~E~ ~;A_N EN DRIVE T l/• 
DEN LAVE~ ~ ET ~ ~ 
STAMMESTYKKC MED EN l 
GREN . ~ 

Gi~~~.~· /:li. \11 -a"'> 
Kcz5LLEN HER CR ..-" 
NEM AT. LA.VE: . . 
HVER MA H,......_VC SIN . 

18. 

Ny håndbogsserie 

for patruljer 

Det ser a ltsammen så 
let ud og samtidig så 
tillokkende, at man f.år 
lyst til straks at prøve 
selv . . . og det kan man 
trygt gøre, for som 
H artvig skriver i for
ordet: opgaverne stiller 
godt nok store krav til 
patruljen- men på den 
anden side har det vist 
sig, at alle patruljer, der 
på Kulsø har sat vilje 
og energi ind på opga
verne, også har kunnet 
løse dem, selv om de 
ikke h avde sær lige for
udsætninger. 

PATRULJEGRUNDEN har bud til 
alle patruljer - både dem, der alle
rede har egen grund, og til dem, der 
ikke er nået længere end til at øn
ske sig en. 
Hvordan finder man en egnet 

patruljegrund? 

Hvordan erhverver ma n sig den? 

Hvordan omdanner man en mose, 
en mergelgrav eller en sandgrav 
til en egnet patruljeplads ? 

Hvordan indretter man grunden? 

Hvordan bepla nter man området? 

Al<le disse - og mange flere -
spørgsmål besvarer bogen. At en 
realisering af ideerne vil stille store 
krav til patruljen, er !helt klart ; men 
at der -også vil være mange glæder 
og g-ode stunder i vente til de pa
truljer, der går igang, er lige så 
sikkert. 

I KULSØ-serien kommer i foråret 
1967: »Hus- & hyttebogen << samt 
»Br-o- og tårnbygning«. 
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OPFINJ)ERKll/B13EJill 
Vi bar i løbet af sommerferien mod
taget en lang række in:dlæg til OP
FINDERKLUBBEN. Her bringer vi 
de første - resten følger i de ~om

mende numre. Denne måneds ind
sendere \"il hver få tilsendt en lille 
bogpræm'ie . 

Selv om der, som nævnt, ligger en 
del indlæg til de næste numre ·af 
Maga'S'inet, vil vi a11Hgevel og-så gerne 
børe fra DIG! 

Har du prøvet at lave nogle af 
tingene fra opfinderklubben? 

Hvis du har lavet n·ogie af tingene, 
der har været næ·vnt i opfinderk'lub
ben, vil redaktionen være glad for 
at få et floto, eventuelt ledsaget af 
et par ord om hvilke problemer, der 
har knyttet sig til fremstillingen. 

Telefonanlæg på hegnspæle 

Materialer: 

M Mikrofon 

K Krokodillenæb 

T Lavfrekvenstransformator 

B Batteri 

H HØretelefon 

Modtageren er en gammel hoved
telefon, der sluttes til de to tråde i et 
hegn. Senderen består af e11 mikro
fon, der sluttes til som vist på teg
ningen. Derefter s'luttes to bløde 
ledninger til T's sekundærside og til 
to tråde i hegnet ved hjælp af kro
kodillenæb. 

De to hold kan hver have en sen
der og en moldtager og kan hele 
tiden være i forbindel,se med hinan
den. Det hele kan laves meget billigt. 

Indsendt af: 
Carsten Dalegoord 
Erholmvænget 22 
Odense . 

1GB 
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Mini-elektricitetsværk 

M at erialer: 

l bundt nøgler, l stk. tegnepapir i 
format ca. 25 X 35 cm og l uldklud. 
Man tager et stykke temmelig stift 
tegnepapir af stort format, opheder 
det rstærkt, f. eks. på et varmeappa
rat, og lægger <let på et bord. Man 
gnider det med en rigtig tør hånd 
eller med et .stykke uldtøj så længe, 
at det hænger fast ved bordet. 

Når m an har gjort det, lægger 
man et nøgleknippe på midten af 
bladet og løfter dette, idet man gri
ber i to hjørner. Hvis nogen nu nær
mer s1in finger hen ti1l en af nøg
·lerne, vil man kunne se, at der kom
mer en gnist. Metallet har nemlig 
bemægtiget sig den elektricitet, som 
blev udvikiet på papiret, og hV'is 
vejre t er meget tørt, og papiret gen 
tagne gange har været opvarmet, 
kan gnisten opnå en læ ngde af 3 cm. 

For·søget bør helst laves i et rum 
med dæmpet lys. 

l ndsendt af : 
Erik Brønde ! 
Kjærsvej 49 
Korsør. 
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Fiskefodremaskine 

M at eriater: 

Vækkeur, brædt, snor, 
HUe dåse, hjuL, skrue. 
Det lille hjul skrues fast 
på brædtet og en snor 
fra hjulet til vækkeurets 
optræk for vækkeren. 
Når uret ringer, vil det 
trække hjulet rundt, og 
fis kefoderet vil falde 
ned i akvariet. 
Indse ndt af: 
Anders Røjhæk 
Hje rm, pr. Hanbjerg. 

BESKYTTER TIL SPEJDERHATTEN 

Materiater: 

3 stk. 3 mm masonit, 
Hm og stifter. 
FremstiLtingsmåde (se tegningerne): 

Fig. l. 

Læg hatten på plad-en, så kanten af 
skyggen er ca. 6 cm fra pladekianten . 
Skær 3 lige store plader til. 
Bor hul til ophængning i nr. l. 

Fig. 2. 
Placer hatten på plade nr. 2 og tegn 
langs skygg-ekanten. Midterfeltet sa
ves ud. 
Fig. 3. 
Mål bredden af hattepulden, mærk 
af på plade nr. 3 og sav mid!terfeltet 
ud. 

o 
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Fig. 4. 

De tre plader limes nu sammen 
nr. l nederst og nr. 3 øverst - og 
s tifter slås i ca. 2 cm fra kanten. 

M€d denne hattebeskytter bevares 
hatten velpre set i lang tid. 
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Insektkasse 

MateriaLer: 
Cigarkasse, sort maLing, Lys grøn eL
Ler bLå maLing, penseL, vinduesgLas, 
naftaLin og isoLerbånd. 
Man tager en gammel cigaDkasse, ri
ver låget af, og med en fugti•g klud 
gnides alt papiret af. Bunden skial 
o.fte have et par tynde stifter, da 
den har buet sig ved fugtigheden. 

Kiassen får nu 3 lag sort maling 
udvendig, således at den bliver helt 
lufttæt. Indeni får den 2 lag blå el
:er grøn maling. Hos glarmesteren 
kan man for ca. 50 øre få skåret 
et stykke glas til i samme størrelse 
som låget. Det er bedst at tage kas
sen med - så kan glasset skæres 
m est nøjagtigt. En tyk papplade, der 
passer ned i kassen, males i dennes 
indvendige farve ·og lægges ned i 
bunden af kassen. 

På apoteket købes lidt naftalin, 
som smeltes ned i det ene hjørne. 
(Det dræber små insekter o. Hgn.). 

Glasset sættes på m ed sort isoler
bånd, når insekterne er sat ned i 
kassen på nåle. 

l ndsendt af: 
Erik F. Weinreich 
Strandvænget 8 
Rungsted Kyst. 
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Speidere! l P A TRU LJ E 
Med det nye spejderårs begyndelse indfører vi D et 
Danske Spejderkorps 1wg·et helt nyt, nemlig: 
PATRULJEDUELIGHEDSTEGN. 

I kan stadig tage de almindelige duelighedstegn, 
hv or det er afhængig af den enkelte, hvor mange 
duelighedstegn man vil have. Når det gælder patrulje
duelighedstegnene, så må hele patruljen være enig om, 
for det første hvilket duelighedstegn man ønsker at 
tage, dernæst at arbejde med ane mand i patruljen 
for at gennemføre det planlagte arbejde. 

Da alLe i patruljen arbejder med på duelighedstegnet, 
så skal naÆurligvis også ane medlemmer af patruljen 
have et dueLighedstegn. Patruljestanderen, der er 
patruljens samlingsmærke, får også et særligt tegn. 
PatruljedueLighedstegnene bæres oven over de al
mindelige duelighedstegn. 

På de følgende sider kan I læse om kravene til pa
truljeduelighedstegnene. J eg ønsker jer held og lykke 
i jeres patrulje med de nye patruljeduelighedstegn. 

---------------------------------~ 

Husbygger: 
Patruljen fremstiller tegninger og 
arbejdsbeskrivelse samt foretager 
overslag over omkostninger Hl en 
patruljehytte. P a trulj en m å derefter 
have bygget hytten uden at anvende 
præfabrikerede elementer, d.v.s. f•a 
briksfrem stillede døre og vinduer 
o.s.v. Under bygningen føres et nøj-:
agtigt regnskab over alle udgifte1;, 
og der r edegøres for de æ ndringer, 
der opstår under bygningen . 

Patuljen m å h·ave indrettet hytten 
med fornuft igt inventar , så hytten 
kan bruges h ele å ret. Der m å være 
overnatningsmulighed for en p a
trwlj e, ligesvm hytten i rimeligt om
fang m å stå til rådighed for a ndre 
patrulj er på hejk . 

Tækker: 

Patruljen skal h ave udført tækning 
af et hus eller en hytte efter tække
mandsm etoden. >>Tæ ppetæ kning« ef
ter Hindømetoden ·skal vises ved 
lettere tækkearbejde samt ved m åt
tearbejder. Endvidere sklal patruljen 
have tilvirket græsreb og h ave ud
ført løbbinding. 
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Lerarbejder: 
P atrulj en skal have fremstillet: 
l ) en drejeskive samt h ave udfør t 

brænding af selvlavede arbejder, 
eller 

2) ved hyttebygning have udført 
lerklinede vægge og lerstampning 
af gulve samt h ave bygget en 
bageovn af ler. 

Landskabspleje: 
Patrulj en sk al h ave ydet et stykke 
a rbejde i retning 1af a t forskønne 
landskabet, f. ek s. ved at gøre d er es 
patruljegrund til et smukt led i 
landskabet. Arbejdet kan bestå i at 
oprømme grunden, begrave alt 
skrammel på stedet , p la nere en lejr
plads og så den til, oprømning ·af 
tørvegrav eller m ergelgrav, så der 
bHver et smukt vandområde. End
videre a fbræ nding af gammelt 
hegnsaffald og indretning af plads 
til' aflæsning af nyt afJlald fra 
værtsgården eller omliggende gårde. 
Opsætning af redekasser for sm å
fugle og evt . r ugekasser for v ild
æ nder, indretning af foderpladser 
for rådyr, h arer o~;; fasaner. 

(Ukrudtsfrø fra tærskning, >> vejhø«, 
roer fra værts·gården, affaldsfrø fra 
kornrenserier kan anvendes som 
foder). 

Håndværker: 
P atrulj en slca>l enten have bygget et: 
>> huggehus« (værksted) på patrulje
grunden e ller have istands·at et lo
kale, der kan •anvendes som værk
sted for patrulj en. 

Huset må ikke udelukkende være 
samlet med søm og skruer, d er skal 
således også anvendes trænagler og 
samlinger. Huset fremstiol ies af ma
terialer, der fortrinsvis er indsamlet 
på stedet ag ikke belhandlet ,af ma
skiner (altså f. eks. ikke brædder), 
dog må tagpap eller p lastic anvendes 
til tagdækning, hvis materia let er 
skj ult f. eks. af græstørv. Huset ind
rettes til opbevaring af patruljens 
redsk•aber, f. eks. ved opsætning af 
trækroge og lignende. 

Is tandsætter patruljen et lokale, 
må alle i p a trulj en kunne v ise bru
gen af trænagler og samlinger. 

Huset eller lokalet må rumme: 
l) tællebænk, høvlebæ nk eller bød

kerbænk af egen fremst illing. 
2) huggeblok. 
3) slibemidler: vandslibesten , kar

borundumsten el. l ign. 
Alle medlemmer i patruljen må 

kunne slibe og istandsætte værktøj 
,samt kunne f ile en sav og et bor. 
P atrulj en m å h ave indsamlet for 
skelligt gammelt værktøj og istand
sa t dette t il 1brug på stedet. Patrul
jen m å kunne dem onstrere anven
delse af taljer. 

Ingeniør: 
Patruljen m å have fremstillet pio
nerarbejder af høj standard. Patrul
jen kan f. eks. have lavet mindst to 
af fø lgende ting : 
l) Udkigstå rn . Der må lægges vægt 

på indplaceringen i landskabet, 
f. eks. l:klan tårnet bygges m ellem 
høj e træer, så det ikke virker for 
iøjnefaldende. 
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(Ukrudtsfrø fra tærskning, >> vejhø<< , 
roer fra værts.gården, affaldsfrø fra 
kornrenserier ka n anvendes som 
foder). 

Håndværker: 

PatruljEm ska•l enten h ave bygget et' 
»huggehus« (værksted) på patrulje
grunden •eller have istandsat et lo
kale, der k an •anvendes som værk
sted for patrulj en . 

Huset må ikke udelukkende vær e 
samlet med søm •og skruer, der skal 
således også anvendes trænagler ·og 
samlinger. Huset fremsUlles af ma
teria ler, der for trinsvis er indsamlet 
på stedet og ikke behandlet •af ma
skiner (altså f. eks. ikke brædder) , 
dog må tagpap eller plastic anvendes 
til tagdækning, hvis materi-alet er 
skjult f. eks. af græstørv. Huset •ind
rettes t il opbevaring af patruljens 
redskaber, f . eks. ved opsætning af 
trækroge og lignende. 

Istandsætter patrulj·en et lokale, 
må a lle i patruljen kunne vise bru
gen af trænagler og samlinger. 

Huset eller lokalet m å rumme : 
l) tællebæ nk, høvlebæ nk e ller bød

kerbæ nk af egen fremstilling. 
2) huggeblok. 
3) slibemidler: vandslibesten , kar

borundumsten el. lign. 
Alle medlemmer i patrulj en må 

kunne slibe og ist•andsæHe værktøj 
samt kunne file en sav og e t b or. 
Patrulj en må have indsamle t for
skelligt gammelt værktøj og istand
sat dette W brug p å stedet. Patrul
jen må kunne demonstrere anven
delose af taljer. 

Ingeniør: 

Patrulj en må h ave frem stillet pio
nerarbejder af høj standard . Patrull
ien kan f . eks. have lavet mindst to 
af følgende t ing: 
l) Udkigstårn. Der m å lægges vægt 

på indplaceringen i l-andskabet , 
f. eks. 1kian tå rnet bY'gges mellem 
høje træer, så det ikke virker for 
iøjnefaldende. 

2) Permanent bro. Broen m å pla
ceres, så den h·a r fornuftig an
vendelsesmulighed, endvidere m å 
den føje sig smukt ind i l and
skabet. Der m å lægges mere vægt 
på l. •Jd. s pionerarbejde end på 
størrelse. 

3) Vejanlæg. Anlægning af vej eller 
sti, f . ek s. til patrulj egrunden , 
tropsgrunden eller divisionsgrun
den. I det følgende blot benæ vnt 
grunden. Der læ gges vægt p å, a t 
udgravninger og dæmninger ud
føres k orrekt og skråninger tilsås 
og bepl•antes. Jordflytning i større 
omfang k an udføres med traktor. 

4) Landvinding. F . eks. ved afvan
ding a f vandpint område e ller 
ved opspunsning og vejarbejder 
at skabe muligheder for aflæs
ning ·af affald, der senere kan 
jævnes til grund eller beplan t
ning. 

5) Vandvinding. F. eks. ved at 
trække h æ ngesækken af gamle 
tørvegrave eller ved opdæmning 
og bortgravning •a t danne sm å 
damme til udvikling af et rigere 
naturliv på grunden. 

6) Brøndgravning eller >> va ndkunst« 
ved tilledning af r indend e vand 
til grunden. 

Geodæt: 

Patruljen skal have f remstillet et 
reliefkort, f. eks . efter e t må lebords
bl:ad. Endvidere skal patrulj en have 
fremstillet e t nivelleringsapparat og 
ved hjæ lp af dette h ave tegnet et 
h øjdekurvekort •over et 'Område på 
100 X 100 m . Højdeforskellen i ter
rænet mindst 5 m. Højdeforskel m el
lem kurverne 1/2 m, m ålestok l :200. 

P atrulj en skal gennemføre en 
fuldstændig ajourføring af et kort 
dækkende et ·område på 15 km' . Når 
alle forskeUe mellem kort og terræn 
er indtegnet på kortet, r entegnes 
dette i ny m ålestok l :5000. 

Tjeneste: 

P a trulj en skal i mindst 1/2 år h ave 
udført eller medvirket i større hjæl
petjeneste f. eks.: 
l) Opretning af vi ldtfoderplads og 

pasning af denne en vinter, bl. a. 
ved tegning af »fran skibrødsabon
nemen t« i en by eller bydel. 

2) Renholdelse af strand, skov e ller 
andet na turområde. 

3) Anlægning af n a tursti gennem 
naturskønt område m ed opsæt
ning af panoramakort og oplys
ning om wood-craft seværdig
h eder. 

4) Medvirken ved offentlige arran
gementer - ikke mærktsalg og 
lign . 

5) >> La ndbrugsmedhjælpere« på 
værtsgården i tHiælde af sygdom 
eHer mangel på medhjælp (lug
ning og udtynding af roer, høst
arbej de, ·opsamling af kartofler). 
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Opdagelsesrejsende: 

DUELIGHEDSTEGN 
Patruljen skal h ave bygget en 
kærre. Kærren skal i det væsentlige 
være fremstiHe t af patrulj en selv, 
dog må hjulene væ re fæ rdigkøbte, 
ligesom evt. svejsninger må være 
udfør t af en fa gmand, m en de dele, 
de r skal sve}ses sammen m å vær e 
tildannede af patrulj en. 

2) Permanent bro. Broen må pla 
ceres, så den h'ar fornuftig an
vendel-sesmulighed, endvider e m å 
den føj e sig smukt ind i l and
skabet. Der m å læ gges mere væ gt 
p å 1. •k>J .s pionerarbejde end p å 
størrelse. 

3) Vt:; janlæg. Anlægning af vej eller 
s ti , f . ek s. t il patruljegrunden, 
tropsgrunden eller divisionsgrun
den. I det følgend e blot benævnt 
grunden. Der lægges vægt på, •at 
udgravninger og dæmninge r ud
føres korrekt Qg skråninger tilsås 
og bepl,antes. Jordflytning i større 
omfang kan udføres med traktor. 

4) Landvinding. F . eks. ved afvan
ding af vandpint område ·eller 
ved opspunsning og vejarbejder 
a t ·skabe muligheder for aflæs
ning af affald, der senere kan 
jævnes til g rund eller beplant
ning. 

5) Vandvinding. F. eks. ved at 
trække hængesækken af gamle 
tørvegrave eller ved opdæmning 
og bortgravning ta t dann·e små 
damme til udvikling af et rige·re 
naturliv på grunden. 

6) Brøndgravning eller »vandkunst << 
ved tilledning af rindende vand 
til grunden. 

Geodæt: 

Patruljen skal have fremstillet et 
reliefkort, f. eks. efter e t målebords
b1ad. Endvidere skal patruljen have 
fremstillet et nivelleringsapparat og 
ved hj æ lp af dette have tegnet e t 
h øjdekurvekort over et •område på 
100 X 100 m. Højdeforskellen i ter
tænet mindst 5 m . Højdeforskel mel
lem kurverne 1/ 2 m , målestok l :200. 

Patruljen skal gennemføre en 
fuldstændig ajourføring af et kort 
d æ kkende et område på 15 km'. Når 
alle forske Ne mellem kort og terræn 
er indtegnet på kortet, rentegnes 
dette i ny målestok l :5000. 

Tjeneste: 

P a truljen skal i mindst 1/ 2 år have 
udført eller medvirket i s tørre hjæ l
petj eneste f . eks.: 
l) Opretning af vildtfoderplads og 

pasning af denne en vinter, bl. ·a. 
ved tegning af >> fransklbrødsabQn
nem en t« i en by eller bydel. 

2) Renholdelse af strand, skov e ller 
andet naturområde. 

3) Anlægning af natursti gennem 
naturskønt område med opsæt
ning af panoramakort og oplys
ning om wood-craft seværdig
heder. 

4) Medvirken ved .offentlige arran
gementer - ikke mærktsalg og 
lign. 

5) >> Landbrugsmedhjælper€<< på 
væ rtsgå rden i Nlfælde af sygdom 
el,ler mangel p å medhjælp (lug
ning og udtynding af roer, høst
arbejde, opsamling 'af kartofler) . 

Med kæ rren skal patrulj en h ave 
gennemført to hejker som neden for 
beskrevet. 

I. 
En hejk af mindst 5 døgns va righed 
og mindst 100 km's læ ngde. Over
natning kan foretages i telt, bivuak, 
lade eNer i spejderhytter . Forud fur 
hejken udarbejdes en ruteskitse til 
TF og he jkdeltagernes foræ ldre med 
angivelse ·af overn a tningssteder , 
samt ·angivelse af sevæ rdigheder el
ler landskabsområder, patruljen a g
ter a t studere. Endvidere afleveres 
til TF en kostplan samt beregninger 
over turens økonomi. 

Hejken udføres som en ekspedi
tion, hvor de enkelte medlemmer 
har hver sine specielle opga ver , 
f . eks.: 
l) Stifinder, korttegner og logbogs

fører. 
2) Meteorolog : Fører p a truljens 

vejrsta tion (bar ometer , termo
m eter , fugtighedsm åler, v indstyr
kemåler, regnmåler m. m.). 
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3) Historiker: Må i forvej--n have 
sat sig 'ind i rutens seværdig
heder af historisk interesse og 
gjort sine notater herom, således 
at h an kan være sagkyndig p å 
stedet. 

4) Na turforsker: Fører rapport over 
naturhistoriske iagttagelser og 
m edbringer et passende udvalg af 
håndbøger til støtte for patrul
jens iagttagelser. 

5) Tegner og fotograf. 
6) Intendant og skatmester: Sørger 

for regnskab samt anskaffelse af 
den nødvendige proviant såv"l 
fø r som under ekspeditionen. 

7) Materielmand : Leder pakning af 
kærren og h older denn e og det 
øvrige m a te r i el in takt. 

Over h ej k en føres en samlerap
port, hvortil de enkelte medlemmer 
leverer hver sin andel. 

Rapporten afleveres inden 14 dage 
fra hjemkomsten renskrevet og ind
bundet i eet bind til TF. Der lægges 
vægt på en klar disponering af ·Stof
fet, samt gode illustrationer og 
fotos. 

Selve logbogen føres efter Gilwell
systemet. 

JAMBOREE 
ON-THE-AIR 
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II. 

En tredages ekspedition til et af
grænset område, gerne med fast 
overna tningsplads. 

I området foretages en undersø
gelse m ed et af n edennævnte emner 
som h ovedopgave: 
l) Eftersøgning af patruljegrunde. 

(~e »Patruljegrundens « afsnit 
herom). 

2) En undersøgelse af en egns histo
riske seværdigheder. 

3) En egns geologi. 
4) En egns eller en lokalitets dyre

og/ eller planteliv. (Eks. : fugle
iagttagelser eller iagttageiser ved 
en ræve- eller grævlinggrav fra 
fotos kjul) . 

5) Bestemte hustypers arkitektur. 
(Eks.: kirker, bindingsværkshuse, 
herregårde). 

6) Et frit emne, der kan gøres til 
genstand for studier af almen in
teresse, og h vori 11ele patruljen 
k an deltage. 

Over h ejken udfæ rdiges en r ap
port, der efter h jemkomsten kan be
a rbejdes yderliger e og sammenlignes 
m ed oplysninger i håndbøger om 
emnet. Rapporten m å gerne udf·øres 
som en samlerapport, der senest 14 

I week -end'·en 22.-23. oktober, det 
vil sige i ·slutningen af sk'olernes 
efterårsferie, afh oldes verden vver 
den 9. J amboree on th e a ir. Det er 
ikke nogen 'konkurrence, men en 
lejlighed for jer til rat komme i kon
ta kt m ed fremmede spejdere. I kan 
udveksle ideer og snakke om f or 
eksempel jeres sommerlejre. I de 
for egående år h ar den danske del
tagelse været minimal, m en vi vil 
foreslå, at I patrulj e- eller tropsvis 
fi nder en lokal r adioamatør, som vil 
deltage sammen m ed jer. I må være 
kla r over, at det ifølge dansk lo-v 
kun er tilladt at sende, hvis man 
har · endetilladelse, m en I vi l kunne 
krorurne ud for, at det i visse andre 
J.ande er spejderne selv, der taler i 
mikrofonen . Hvis forsøget på at 
finde en r adioamatør skulle mis
lyktkes, virl I :kunne blive henvist til 
den nærmeste afde ling af radioama 
tørernes forening ved a t skrive til: 
Peter Hofman-Bang, Bergensgade 3, 
København Ø. 

dage efter hjemkomsten a fleveres 
indbundet stand til TF. 

Historiske forsøg: 
(For skovmandspatruljen) 
P a trulj en skal vecl sit arbejde ud
føre eksperimenter, der ligger så 
nær op ad forbilledet som muligt. 
Der m å således ikke anvendes red
skaber eller m askiner, der ikke kan 
væ r e anvendt ved fremstillingen af 
originalen . Mulighederne er mange, 
her blot nogle enkelte: Fremstilling 
af en ege, bygning af huse fra 
v ikingetiden (ved hjælp af flækkede 
træstammer og græstørv), Jernalder
huse (se Ole Hansen: Lerhusene i 
Lejre), bindingsværkshuse (kon
struktion af tømmeret skal være i 
orden), hugning i flint, smedning på 
vikingesse, bygning af både i flæk
ket træ (vikingeskibe), bygning af 
vandmølle, vindmølle, skvætmølle, 
gammelt bødkerarbejde, udboring og 
fremstilling af træpumper o. s. v. , 
o. s. v. Forsøgsarbejdet må f~lges op 
af en beskrivelse af arbejdets art og 
om fa ng og de erfaringer, man har 
gj-ort, l igesom der må være givet en 
redegørelse for den færdiggjorte 
tings historie og brug. 

(Hov - fyren er fra 

Ojallerhornet) 

God engelsk ide til spejderhjælpen 
De engelske spejdere har ligesom vi 
en uge, hvor de på forskellig måde 
indtjener penge til gode formål. Un
der den sidste »Bob-A-Job«, som det 
kaldes i England, fandt en patrulje 
p å 12 senior-s pejdere på at etab:Jere 
en skopudserstand ombord på et af 
de ruteskibe, der daglig sejler mel
lem England og Frankrig. I hold på 
4 passede de standen og pudsede løs 
og tjente en anselig sum penge p å 
denne fikse måde. Værsgo', hermed 
er ideen givet videre. 

Leif Paltorp 



SPEJDERHJÆLPEN 
-til fordel for syge, nødlidende og vanskeligt stillede børn 

Vi hjælper spedalske børn i Indien. 
For 20 kroner kan vi behandle 
et spedalsk barn i et helt år - og opnå 
fuldstændig helbredelse. 
Hvert år giver Spejderhjælpen et 
stort beløb til spedalskheds avbejdet i 
Indien , hvor et danslc hjælpearbejde 
udføres fra POGIRI, der ligge r på 
østkysten omtrent m idtvejs m ellem 
Calcutta og Madras. Her behandler 
vi 30.000 speda'lske, der bor b~andt 
en befolkning på Il/2 million menne
sker . . . 

Spedalskhed er smitsom, og det er 
let at fmstå, at sygdommen vil 
brede sig til flere og :lere, hvis der 
ikke gøres noget for art helbrede de 
syge, så de ikke kan smitte andre. 
Børnene og de unge er sænligt ud
satte for •at blive angrebet, og derfor 
undersøger vi alle skolebørn 2 g·ange 
om året, således a.t vi lmn påbe
gynde behandling, lige så snart de 
første tegn på spedalskhed viser sig 
- som regel som en lys plet på den 
brune hud. 

Når vi begynder behandlingen 
straks efter , a t sygdommen kan ses, 
kan vi s om rege1l standse spedalsk
heden og opnå, at barnet bliver helt 
r ask igen - men hvis ingen hjælper, 
går sygdommen videre, og i løbet af 

For blo t 20 kr. kan e t 

spedalsk ba rn gennem 

e t års beha nd lin g opnå 

fuldstæ ndig he lbre· 

de l se. 

Din indsats spejde r· 

hjælpsu gen e r medb e

stemmende for hvor 

ma ng e børn, de r kan 

hjælpes af det do nske 

center i Ind ien . 

få år bliver den pågældende frygte
ligt invalideret, så han må føre en 
elendig tilværelse udstødt af fami
lien og den 'l•andsby, hvor han er 
vokset op. Derfor k alder man spe
dalskheden f\or »DødE'n før døden«, 
og derf\or må vi i de rige l•ande 
hjæ lpe; 

I det område, h vor vi a rbejder, og 
h vor der ikke er nogen anden form 
for hj æ lp m od spedalskheden, bor 
der om tren t 300.000 børn, og de er 
allesammen udsat f\or smitte. For a t 
kunne undersøge ·og behandle dem 
og for a t beha ndle dem, der aJilerede 
har været spedalske i l æ ngere tid, 
har vi indrettet 70 k linikker og et 
hospital, og vi har en stab på 150 
hjæ lpere. 

De penge, som Spejderhjælpen 
stiller til r ådighed, har hjulpet os til 
a t kunne udvide arbejde t, så det 
danske center er det største i Indien, 
og nu har den indiske regering bedt 
os indrette et nyt c en ter i et andet 
()mråde, hvor der også er e t stor t 
antal spedalske, og h vor der ingen 
hjælp er a t få . 

Indien er langt borte fra Dan
mark, og de forhold hvorunder børn 
og voksne lever er m eget forskellige 
fr-a vore, men det e r mennesker lige
som du selv og din familie og dine 
skolekammerater - og de har brug 
f·or vor hjæ1lp. 

Derfor gennemfører vi Spejder
hjæ lpen, og n år vi alle er med og 
løfter i flok, får vor indsats betyd
ning for m ange tusind børn, som er 
helt afhæ ngige •af den hjælp, som 
du og jeg og de andre 100.000 spej 
dere i Danmark kan give dem. 

Eri k Østergaard 
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Redigeret af Karen Hjorth 

Junglevisdom 
»Skoven er ikke, hvad den var 
i min ungdom, « siger Kaa, og 
dermed mente han, at så længe 
man er barn eller ung er al t i 
verden nyt og spændende. Når 
man bliver ældre er det svært W~~!li~~~~ 
at finde alt det spændende igen. 

Månedens 30 km ture 
Den 28/ 11 startede 23 ulve, l FM, l TA, 3 fædre, l mor + en 
stor hund deres vandring. Det var dejligt efterårsvejr, høj klar 
himmel med sol, og alle var i godt humør, da de blev sendt af 
sted fra lokalet, der ligger ved den gamle Lundtofte skole. Tu
ren gik i år, som alle andre år, omkring Lyngby sø, videre til 
Frederiksdal og rundt om Furesøen. Der var holdt hos FF, hvor 
maden blev spist, og så igen til lokalet med friske kræfter. Alle 
gennemførte ... også hunden, der stod fint og fik sin 30 km 
plade. Hilsen fra Rikki) Eremitage flok , Hjo1·tholm div. 

Også søndag den 3/ 4 startede 5 raske ulveunger på 30 km tur 
i øsende regn. Undervejs kiggede man på oldtidshøje og en 
mindesten om Danmarks befrielse 1945. I Dollerup bakker spi
ste man. Senere fik hver en ispind, og så steg humøret så meget, 
at det sidste stykke blev tilbagelagt så hurtigt, at man næsten 
kom en time for tidligt til at tage hjem. Hvor var alle våde, 
da de kom hj em , men det havde været en dejlig tur. 

Hilsen fm 1. RødkærsbTo 

10 ulve fra Ulkebøl flok gik 30 km tur den l. maj . Det sidste 
stykke vej foregik i løb, og da førerne kom hen til hulen, hv'or 
turen skulle slutte, var ulvene igang m ed at spille fodbold. Så 
det er raske ulve i Ulkebøl flok. 

PROFESSOR FØJTESEN har igen været ude at rejse- men i hvilke lande? 

~ 
.z9 7 s • {J s8~Jh 
6t z 
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LIDT OM FUGLE 

Her er nogle fuglebilleder, l selv kan farvelægge. Der kom

mer flere fugle i næste nr. Og så et par ord om fuglene: 

l. Skaden er en stor fugl med 
en lang hale. Dens fjer er 
sorte og hvide. Der bor næ
sten altid mange skader sam
men, og de laver et vældigt 
spektakel, når de skræ pper 
op. De spiser æg og småfugle 
og er i det h ele taget nogle 
værre rovdyr. Blanke ting 
samler de ofte op og gemmer 
i rederne. 

3. I kender alle gøgens kukken , 
men hvor mange af jer har 
nogensinde set en gøg? I m å 
ud i udkanten af en skov el
ler en mose for at finde en. 
Det er forresten kun hannen, 
der kukker. Hunnen siger 
noget, der nærmest ligner: 
hi hi hi . Gøgens livret er 
lådne larver. 

2. Uglerne flyver mest ud om 
natten for at gå på jagt. D e 
flyver meget tyst, da deres 
fjer er .:neget bløde. Om da
gen sidder de ofte i træer, så 
tæt op ad træstammer, at de 
næsten ikke er til at få øje 
på. Uglerne bor i hule træer 
eller i huller i mure, men de 
laver ikke nogen egentlig 
rede. 

4. En landsvale er en lille fugl. 
Den vejer ca . 20 gr. og er lidt 
mindre end en gråspurv. Den 
er rød på panden og struben , 
ryggen er sortblå og under
siden brunlig. Den flyver 
vældigt godt, men går dår
ligt. Den laver sin rede af 
fugtig lerjord, som den blan
der med klæbrigt spyt. Re
den klistres fast på en mur 
eller et spær i loftet. 

o 
H 

o 
B 

TEGN SELV 
Det er forbløffende let, når 
man anvender denne metode 

HAR DU 
læst artiklen om 

SPEJDERHJÆLPEN 
andetsteds i bladet? 
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Spejdernyt fra na3r og fjern Redigeret af 
O. Torup 

Til England 

Steen Asger fra Bellahøj trop skri
ver følgende: 

For 4. gang siden 1961 skal Bella
høj trop være sammen med sin en
gelske frændetrop: 29. Barking fra 
London-forstaden af samme navn. 

Vi var første gang værter i 1961 
og havde sammen med englænderne 
en dejlig indianerlejr på Gudenåen 
plus en uges privatindkvartering i 
København. 

Året efter drog vi vestpå og havde 
en pragtfuld tur til Skotiland ·og 
London. 
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I 1964 var englæ nderne igen i 
Danmark og denne gang havde vi 
8-dages standlejr ved Knuds Skov 
nær Vordingborg ·og derefter en uge 
i 'København. 

I år skal vi på genvi,sit, og med 34 
mand drager vi over Nordsøen den 
21. juli. Selve lejrturen kommer til 
at gå til Killerton Park i Devonshire, 
hvilket er et landskab beliggende i 
det sydvestlige hjørne af England. 
Det er et særpræget stykke land -
vildt og storslået. Store granitpla
teauer deler det op i bakker og dale, 
og beplantningen udgøres ·af hede og 
skov - altså et rigtigt spejderterræn 
med fine hejkrouligheder borte fra 
civilisationens velkendte »velsignel
ser«. 

Selvom lejren uden tvivl bliver 
spændende, så er det nok isæ r den 
sidste uge i London, der bliver den 
største oplevelse. Spejderne bliver 
indkvarteret hos de engelske kam
merater, som de forud for lejren har 
skrevet sammen med, og sammen 
er det så meningen, at de skal se 
den by, vi danskere på forhånd har 
hørt en masse ·om gennem skolernes 
engelskundervisning. Vokskabinettet, 
Set. Pauls, Tower, Big-Ben o.s.v .... , 
men alt det, vil vi fortælle lidt om, 
når vi har været derovre. - Kun 
kan vi på det varmeste anbefale alle 
de troppe, der endnu ikke fiar en 
udenlandsk frændetrop, hurtigt at 
anskaffe sig en. Det vil betyde en 
mængde nye og pragtfulde ople
velser. 

Fra Ejer Bauneh0j Divisionens turnering maj 
1965. (Fot. Ole Berner). 

Regnar Lodbrags Sønner - 25 år 
Lørdag den 18. juni fejrede søspej
dertroppen Regnar Lodbrogs Sønner 
i Holbæk 25 års fødselsdag. 

Om efterm iddagen var der parade 
og efterfølgende reception, hvor der 
var samlet mange tidligere søspej
dere og gratulanter fra nær og fjern. 
Der afsluttedes med en kapsejlads. 
Ved aftenens fest samledes ornkring 
100 mennesker. Der blev holdt flere 
taler, :hvori minder og oplevelser fra 
troppens liv b lev genopfrisket og de 
mange gode ønsker der blev udtalt 
for troppens fremtidige trivsel blev 
ledsaget •af smuk'ke gaver. Bl. a. fik 
troppen fra gamle søspejdere over
rakt en kontant gave på 722 kr. 

I anledning af jubilæet blev der 
afsendt et telegram til skibsreder 
Knud Lauritzen, som forærede den 
første båd til troppen, en rednings
båd, og dermed lagde grunden til 
søspejderarbejtlet i Ho,lbæk 

Nye blade 

Vi byder velkommen til: 
RAVNESKRIGET, som er kvar
talsblad for rovere, førere og råds
m edlemmer i Søllerød division, 
FALKONEREN, der udgives af 
F a lkepatrulj en, l. Charlottenlund 
trop, 

samt til 
FORT KNOX TIMES, som ganske 
vist e r et år gammelt, men som 
først nu dukker -op på redaktions
bordet. Vi takJker II. Viborg trop 
for den tilsendte årgang. 



Nyt tropshus 

I overvæ relse af ulveunger, spejdere, 
forældre og an dre interesserede ind
viede l. Maribo trop og flok den 14. 
m aj det nye tropshus, som er bygget 
af k ommunen . Maribo byr åd har 
m ed bygningen af dette t r opshus 
påny vist en prisvæ rdig p ositiv ind
stilling over for ungdomsarbejdet 
Sidste gang det skete, va r da de to 
pigespejderkorps og FDF for tre
fire å r siden næsten samtid ig blev 
husvilde og forespurgt ::! kommunen, 
om den kunne være behj æ lpelig m ed 
lokaler. Byrådet indså, a t en hå nds
rækning til ungdommen var nød
vendig og tilbød a t bygge et hus til 
hver af de næ vnte o~·gani sat i on er , 

og det samme tilbud blev r ettet t il 
l. Maribo trop og flok , som imid ler
tid gik m ed planer om selv at bygge 
et andet s ted i byen, og som derfo r 
sagde nej tak. - Da troppens bygge
planer vis te sig ikke at være gen
nemførlige, og da den gamle hytte 
s impelthen ikke kunne h olde til 
mer e, tog m an alligevel imod by
r ådets tilbud, som stadig stod ved 
m agt. 

Ved velvilj e f ra kommunens side 
og ved hjælp af det beløb , som 
troppen havde i sin byggefo nd, blev 
der foretaget æ ndringer i husets 
udførelse, således a t de tte kom til 
a t op fylde troppens ønske : t ide !t 
tropshus. 

Efter en tale a f b orgmesteren, fik 
denne over rakt korpsets h æderstegn, 
og divisionsch efen løs te r åbåndskno
bet på det reb, som endnu s pærrede 
indgangen, og derefter var der of
fentlig besigtigelse. 

Troppen f ik overrak t gaver fr a 
FDF og fr a de grønne og blå p ige
spejdere, og imens festligh ederne 
inde i huset s tod på r ejs te spejdern e 
uden for huse t en indgangsporta l 
med ordene »Tak for huset«. 

Avispapirindsamlinger 

Christian d. 2's trop i Nyborg har 
haft papirindsamling. Det blev til 
godt 52 tons og ca. 25000 fl asker , 
hvilket er en ford obling af sidste 
indsamlingsresul ta t. 

Også l . Assens trop har samlet 
aviser. I kampens hede forsvandt 
>> hyttefars« ur i avisdyngerne. De t 
blev dog fundet -igen af produkt
h andler ens folk, og de t var ikke et 
minut for tidligt. 

Fra indviel se n a f Maribo trops 
nye hu s. 

Nede rst: Borgmeste re n ta le r . 

Sort sensation 

Vi befinder os i Zwambesiland i 
Centra lafrika . Den brune flod, Ful
lawanni , og -len grønne flod, Ikka
wanni, gennemløber :le øde sump
stræ kninger nord for Zengarobi og 
Wrislat ari. I dette farlige, moskito
plagede område er der for tiden for 
nemt besøg. Prins Pla thfood Mara
th on af Langtbortista r. er på u offi
ciel rundrejse, og ~!verdens journa
lister søger til området for a t følge 
de epokegørende begivenheder. Der 
er knivskarp konkurrence om ny
h ederne - det kan betyde tusindvi s 
af kroner at komme først med sen
sa tionerne. 

Men grunden til , a t så m ange 
journalister er taget til Zwambesi
land er ikke blot Prins Pla thfoods 
r undrejse. Der er rygter om en 
romantisk forbindelse m ellem prin
sen og den smukke fyrstinde Dumm
kopf af Fleischenar sch, som menes 
a t opholde sig i næ l'heden af Zenga
robi. Det for lyder også, a t Høvdin
gen Magabuka Andersenlea mistæn
kes for at udruste en h emmelig hær 
af vilde stammekrigere for at gøre 
oprør mod forbundsregeringen i To-

s trongo. Man m ener, a t 
h an fin ansieres af hidtil 
ukendte guldminer i de t 
indre a~ Porzem oza- om
r ådet, som få h vide hid
til har betrådt. 

Over 50 journa lister 
fra 11 af ver denspres
sens fø ren de blade sam
ledes den 19. m a j i by
erne Nybolonga og K a
t c-amamzi for a t m odtage 
de sids te instrukser , før 
de drager ud på der es 
farlige og spæ ndende 
nyhedsjagt 

SP EJDERTIDENDE venter i 
spæ nding på, at vor mand i Tåstrup 
vender hj em m ed r esultatet af ny 
hedsjagten . 

Jernalderbyen i Lejre 

Historisk-Arkæologisk F orsøgscenter 
har været m ege t glad for den inter
esse, der f ra spejderes og raveres 
side er vist for lejren, dels gennem 
aktivt v irke, dels gennem besøg, 
m en det henstiller , at drengenes 
gruppevise - patruljevise besøg kun 
sker under en myndig, voksen per 
so ~~ s ledelse. 

Rettelse til »Lejrpladser omkring Kø

benhav;;« sam~ »1-'ytte- & lejrplads

fortegnelse«: 

ANGAENDE RENDEBÆK 

Bemær~ venligst, at ol herovendeise 
vedrørende benytte lse af Randebæk
pladsen skal ske skriftligt. Telefan 
Vejl eby nr. l må således unC:er ingen 
omstænd igheder benyttes merc. 

Indfør rettelsen omgå3nde 
nævnte lejrplodsfortegnelser. 

oven-
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Kisu Kirefu i Ringsted 

I dagene op til den 23. og 24. april 
modtog Valdem ar Sejr kolonnes PF
er et budskab om, a t der skulle 
stilles ved den springende kilde i 
den store skov til Kisu Kirefu. 
Samtidig med budskabet modtog de 
en kniv med en læderlap, hvorpå 
var patruljens n avnetræ k . 

Om lørdagen stillede spejderne 3 
timer før solnedgang ved bommen 
ved skovfogedhuset, hvor der førs t 
blev afholdt Set. Georgs Parade med 
de enkelte troppe hver for sig -
hvorefter drengene blev ført ned til 
en bom af askarierne, politisolda
terne, der var kraftigt sværtet på 
arme 'Og ben, for slet ikke at tale 
om hovedet. Ved bommen blev de 
modtaget af en anden frygtindgy
dende afrikaner, som viste sig at 
være m edicinmanden og trommeren. 
De skulle nu have efterset deres 
patruljeudstyr, og herunder viste 
det sig bL a., ·a t næsten ingen havde 
nødhjælpskasse m ed. De skulle be
tale kudi, skat, og fik udleveret et 
pas. Derefter begav drengene sig 
ned til et hus i skoven, hvor de blev 
modtaget af de tre landsbyers høv
dinge, hvorefter medicinmanden 
k om ud og fordelte dem på lands
byerne. Spejderne var meget alvor
lige, da de drog fra hytten, inddelt 
i tre stammer, ledet af hver sin 
Jumbe, høvding: Twigi, Simba og 
Kerafu. Landsbyerne blev indrettede 
som afrikanske jung•lelandsbyer , så
ledes a t lejren dannede en cirkel 
omkring totempælen i midten, hvor 
også cerem oniblokken befandt sig, I 
denne anbragte drengene, når de 
befandt sig i lejren, de knive, som 
de h avde fået udleveret. Efter at 
lejren var indrettet gik man i gang 
med de almindelige lejrarbejder. 
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Ud på natten blev drengene kaldt 
til hovedkvarteret - en ægte afri
kansk landsby - af trommer, og 
det blev dem forkyndt, at nu stun
dede Sabmak ind i denne n a t, fjer
dedagen efter nymåne, og at de 
skulle begive sig ud pa deres mand
domsprøve i junglen m edbringende 
5 livsfjer, som v ille blive frataget 
dem, såfremt de lavede støj i den 
store tropiske jungle. Drengene blev 
derefter iedt ud til forskellige steder 
i junglen for at blive sendt af sted 
mod askariernes hovedkvarter, hvor
fra løbet blev startet. Præcis kl. 24.00 
vendte de tilbage til lejren igen, 
ledet af politisoldaterne, og nu fik 
de et s tørre festmåltid, bestående 
af varme pølser og the, hvorefter de 
gik til køjs. 

Den fjerde dag efter nymåne var 
efter gudernes vilje en dejlig sol
skinsdag. Der blev at'bejdet i lejren, 
så det var en fryd. Drengene fik 
på lagt at lave en , fælde og en 
hjørnetand, og på , den måde gik 
formiddagen . Lejren og de udførte 
arbejder blev bedømt, og ved 13-
tiden kaldte trommerne påny dren
gene ned til hytten, hvor der var 
afslutningsparade, og den vindende 
patrulje, Bamserne fra I Va•ldemar 
Sejr trop fik overrakt Kisu Kirefu, 
lang kniv, af kolonnechefen. 

Til slut tog hver stammehøvding 
afsked med sin stamme og udle
verede for s idste gang knivene til 
PF-erne m ed ordre om a t passe godt 
på dem , indtil d e a tter ville blive 
kaldt til den afrikanske jungle. 

Jumbe Twiga 

7' Arhus er blevet trætte ... 
af at slæbe rundt på en masse sang
bJade og h a r derfor nu ladet trykke 
en speciel sangbog til afdelingens 
eget brug. En m edvirkende årsag til 
at 7. Arhus netop nu udgiver bogen, 
er den , at de i november kan fejre 
35 å rs jubilæum. Vi siger 7. Arhus 
till lykke dels m ed den fikse sangbog 
og dels m ed jubilæet. 

Korpsets blade: 
Spejdernes Magasin 
Spejdersport 
Mahlapanzi 

ekspederes af KORPSKONTORET, 
hvorfor a lle bestillinger eller rettel
ser !hertil bedes •afgivet til korpskon
toret og ikke til de enkelte blades 
redaktører. 

Maribo trop 
PF Jes Mikke lsen 
PF Claus Jørgensen 

1. Viby, Viby J . 
PF Torsten Karlsson 
Stig Juul Jakobsen 
PF Jan Olsen 

1. Brønshøj 
PF Jørge n Ra sm ussen 

l . Ebeltoft 
PF Ol e Hjelmar 
PF Erik Pete rsen 

Sorgenfri trop 
PF Michael R, Ja cobse n 

1. Haslev 
PF Carl Johan Abel 

Kong Eriks trop, Helsingør 
PF Carsten Jensen 
SM Arn e Olsen 

Poul Asmussens trop, Lyngby 
PF Henrik Sch ilder 

2. Hede trop 
PF Stig Joensen 
PF Kim Esbe nsen 

Aalborghus trop 
PF Pe ter B. Jørg ense n 

Kong Hans trop, Skalborg 
PF Niels Anker Pe tersen 

l . Nørrebro trop, København 
PF Fl e mming Rasmussen 

Kongsvang trop, Arhus 
PF Peter Ol sen 

1. Haslev 
Jørgen Christophe rse n 

1. Charlottenlund 
PF Carl He nrik Bakkenhevser 

Kong Hans, Helsingør 
PF Ni e ls Anker Petersen 

Fårup trop 
PF Peter Aaquist 

Aalborghus trop 
PF Gorm Larsen 
PF Torben M. Christensen 
PF Hans Jørgen Ottesen 
PA Frank Aa en 

2. Hede trop 
PA Palle Hobol th 
PA Per Binderup 

Bellahøj, København 
PA Klaus Pedersen 

Poul Asmussens trop, Lyngby 
PF Jørgen Rhedin 
PF Henrik Sch ilder 

l. Viby, Viby J . 
PF Jan Olsen 

l. Absalon 
PF Urban Brauner 
P f Hen rik von Deden 

Kong Eriks trop, Helsingør 
PF Carste n J ensen 
SM Arn e Ol sen 

3. Ordrup 
SM Steen Thomsen 



1. Bogense 
PF Peter Farver 
PF Gert Pederse n 

Sorgenfri trop 
PA Michae l Ke ldsen 
PA Jørgen Ol se n 

5. Sønderbro, København 
SM Claus Knudsen 

1. Ebeltoft 
PA Bo Allermann 

Maribo trop 
PF J es Mi kke lsen 
PF Claus Jørg ensen 

1. Nørrebro, København 
PF Jørgen C. Jensen 

Bellahøj trap, København 
PF Fin n Høj Rasmussen 

lerches trop, Grevinge 
Lars Bo Han sen 

Jon litles trap, Hørsholm 
PA Knud Di ch mann lorsen 
PA Sten Sve nsson 

Hans Tausens trop 
PA Stig Andreasen 

3. Aabenraa 
PF Jan lange 

1. Måløv 
Svend-Erik Vandet 

Kristensen 
Lars Christoffersen 

7. Aarhus 
PA Lars Kristia nse n 

1. Viby 
Ole Steen Nielsen 
Pete r Aabo Christensen 

8. Aarhus 
PF Poul Erik li ... bjerg 
PF Poul lorenzen 

3. Vesterbro, København 
PF Ole Ni elsen 

Kongsvang trop, Arhus 
PF Peter Olsen 
PA Keld Abrahamse n 
Flemming Winter 

l . Nørrebro, København 
PA Hans Einar 

2. Hede trop 
PA Per Binde rup 

Bellahøj trop, København 
PA Klou s Pedersen 

Paul Asmussens trop, Lyngby 
PF Poul Rhedin 

1. Viby, Viby J . 
PF Ni e ls Jørge n Kuckelhohn 
PA Pe ter Hamme r Hansen 
PA Stig Juul Jacobsen 
PA Fl e mming Hvid Nielsen 
PA John Hansen 
Finn Holst Pedersen 
PA Pe r Flintholm 

1. Absalon trop 
PF Urban Brauner 
PF Henrik va n Dede n 

1. Køge trop 
PF Ja n G ede 
PA Peter En evold Nielsen 

Kong Eriks trop, Helsingør 
PF Kim Ol sen 
PA Bo Kra bbe 

1. Aarhus 
PA Gert H. Poulsen 
Jørn Allan Pede rsen 

1. Bogense 
PF Peter Farver 

Sorgenfri trop 
PA Michael Keldsen 
PA Jørg e n Olsen 

Peder Bodils trop, Næstved 
PF Kåre Lau ri dsen 
PF Jesper Ourø Jensen 
PF Hen ri k Pog h 

1. Gientofte 
Lars Preisler 

1. Ebeltoft 
PA Bo All ermon n 

1. Brønshøj 
PF Frank Mei er 
PA Ole Frirnann 
PA Steen Jørgensen 
PA Walter Arnkow 
Søren Gamst 
Carsten Juul Nielsen 
Claus Christensen 

1. Viborg 
SM Lars Sandbjerg 
PF Jens Aage Sandbjerg 
PA He nrik langvold 

Jon litles trop, Hørsholm 
PF Pede r Jepsen 
PA Knu d Dichmann Larsen 
PA Sten Svensson 

Jørgen Anderse n 

100 KM 
laksetroppen, Randers 

PA Hans Kromann 
Uffe Poul sen 

Frederik d . 2., Hillerød 
PF Ni e ls Grønbæk 

Chr. d . IV, Hillerød 
PF Jonnik Bonde Jacobsen 

1. Måløv 
Knud-Erik Therke lsen 
Kenn Schultz-Nielsen 

2. Odense 
PF Bjørn Hansen 

Randellsbørg trop, Randers 
SM Jens Hilmer Nielsen 
PF Søren Laust N ie lsen 
PA Aage Breum Hansen 

1. Nørrebro, København 
Dick Simonsen 
Johnny Hoi 

1. Køge 
PF Jan Gede 
Torsten Poul sen 
Steen G ede 

Sorgenfri trop 
PF Michael R. Jacobsen 
PF Ole Sigvardsen 
PA Michae l Keldsen 
PA Hen ning Ke lbæk 
Knud Aogoord-Svendsen 
Jon H. Nielsen 
Ole Søndergaard 
Per Sigvardsen 

1. Kong Skjold trop, Holbæk 
PF Ebbe Thorup 
Jon Roland 

90 KM 
1. Nørrebro, København 

PF Jørgen E. Jensen 
1. Køge trop 

PF Jon G ede 
Torsten Poul se n 
Stee n G ede 

Kongsvang trap, Arhus 
PF Mortin Bovngoord 
PA Per Toft 

3. Valdemar Sejrs trop, Ringsted 
Lars Mathiesen 

75 KM 
1. Valdemar Sejrs trop, Ringsted 

Ole Vi nd ing 
3. Valdemar Sejrs trop, Ringsled 

Claus Freidohl 
Per Freidohl 

Fuglebakken trop 
PA Eddy Møller 
Ernst Christiansen 
PA Hans Øder 
Knud Erik Petersen 

1. Køge trop 
PA Søren Win doh l 

60 KM 
Peder Bodils trop, Næstved 

PA Pe r Sander 
PA Niels Mygind 
O le Schou 
Per Weste rgård 

Kong Eriks trop, Helsingør 
PA Mikael Nielsen 
PA Bergu r La rsen 
Leif Pedersen 

1. Køge lrop 
PF Jon G ede 
PA Pete r En evold N iel sen 
Jørgen Jørgensen 
PF Per L. Modsen 

Fårup lrop 
PA Kurt Møll er 
Bent Møll e r 

Kong Øres trop 
John Bol mhorn 

Aztekerne, Holeby 
PF Gert Rosmussen 
PF Benny Kostrup 
Henni ng Larsen 

Erik Glipping trop, Nybo rg 
PA Carl N ie lsen 
JørgenGlue 

Fuglebakken trop 
PA Jen s Jensen 
Jon Hanse n 
Peter Bang 
Lars Lyng e 
Leif Borregård 
Erik J acobsen 

1. Måløv 
Bo Gryde lund 
Alec Borrington 
Flem mi ng Thomsen 

Lerches trop, Grevinge 
La rs Bo Hanse n 
PF Kim Modsen 
PA Bo Skov Jensen 
Ben t Olsen 

1. Kong Skjold trop, Holbæk 
Svend Weirsøe Nielsen 
Sten Børge Nielsen 

Jon lilles trop, Hørsholm 
PF Peder Jepsen 
PA Knud Di chmonn La rse n 
Svend Erik Je nsen 
Kaj Dohlmonn 

Korsør Søtrop 

JM Niels Christian Meda rn 

Dyssegården, Horsens 
Christian Bo Bojesen 

Bytroppen, Horsens 
Pe r Slot Hemse 

1. Brønshøj 
SM Kors te n Henriksen 
SM G e rt Gron e mann 

Glamsbjerg trop 
SM Jørg en Clousen 
TF Carl A. Lossen 
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' 
København 

d . l . sept. kl. 9. 

Fodbolde 

Træningsdragter 

Spejderstrømper 

Quizbogen 

Kogesæt 

Kedler 

Rulleskøjter 

MED SMAFEJL 

extra billigt : 

Spe jderhatte 

Ulves trømper 

19.85 
112 pris 

Spejd erstrømp e r . . . . . . . . . . 1/2 pris 

Signalhorn . . . . . . . . . . . . 38.00 42.00 

Soveposer og underlag 

- og FAR kan find e : 

Autosæ t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.85 

Autoborde fra . . . . . . . . . . . . . . 19.85 

Autotelte . . . . . . . . . . . . . . . -:- 20 % 

Læte lte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.00 

Campingmøbler og -udstyr 

Drømmesenge . . . . . . . . 39.50 46.00 

Havelamper . . . . . . . . . . . . . . . . 2.95 

Scooterte lt med apsis 100 X l20 X240 

pri s ...... . ....... ... .. ... 136.00 

KORPSKONTOR: 
Frydenda lsvej 32, København V. 
Kontortid : 8-16. Lørda g lukket. 

REDAKTION AF KORPSETS BLADE : 
SPEJDERSPORT 
Lekto r Sve nd Ra nvi g, 
Kan9ebravoe j 28, So rø. 
Tlf. ((03) 635) Sorø 857. 

SPEJDERNES MAGASIN 
Fuldmægtig Axe l Skylv, 
Udsigte n 18, Gentofte . 
Tlf. GE (01 33) 2719. 

SKOVMANDSGREJ 

SKOVMANDSTELTET - junglegrønt 

- >> forsvinder « i naturen - fastsyet 

vandtæt underlag, højde 120- 45, 

bredde 100-55, længde 210 og 

vægten er kun 2,6 kg . . . . . . 266.00 

THORKILDS-BILL Y-CAN 

Hylster ........... . . .. . . .. .. . 

13.00 

2.75 

Kit-Kat madkar 

Hyl ster 

' -~ ' ~ ... 

22.25 

2.75 

Økse r 500 g r. 19.25 - 625 gr. 20.50 

Læderhylster . . . . . . . . . . . . . . 7.50 
Skovøkser m. 90 cm skaft 1750 g r. 

pris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00 
Skovøkser m. 60 cm skaft 1300 gr. 

pris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00 
Hylster . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50 

KIT-KAT Ponsjo: regnslag - telt- hej kflage, nylon, vægt 500 gr. . . . . 92.50 
Nylon hætte r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.75 
P.V.C. på lærred, 1600 gr. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 74.50 

-- og så e r SKOVMANDSBOGEN der i ny og a jourført udgave 12.50 

DET DANSKE SPEJDERKORPS DEPOT 
NØRRE FARIMAGSGADE 39 • KØBENHAVN K Telf. PA 4526 

Odense: 
Klostervej 19 

Te lf. (09) 11 24 18 

Arhus : 
Frederiksgade 69 
Te l f. {061 ) 3 36 13 

Aalborg 
Dan ma rksgode 3 
Te If. (08) 13 87 33 

Depotet er korpsets egen forretning og giver bonus til korpsets afdelinger 

P'R PALM GRI!:ISEN 
BOGTRYJOt:EB.I. KBHVK 

.... 


