KULS Ø
SIDEN
Den spændte bues princip er et af
grundbegreberne i al brobygning.
Den her viste buebro er den enklest
mulige udformning af dette princip.
Af pynt er der kun •• pilen «, der virker som en slags rækværk og vejviser, idet broen let vil forsvinde i
landskabet.
Buebroen er for lav til, at der kan

BUEBRO
sejles under den. Den må derfor kun
bygges over mindre vandløb e ller i
forbindelse med mosebroe n fra januarnummeret.
Broen kan bygges med en spændvidde af 4- 6 m. Brovangerne udfø-

res bedst i lærk eller ask, men gran
kan også bruges. Broklædning af
kløvede træstykker eller egeskaller
fra savværket.
»Strengen« udføres af et stykke
stålwire, som lettest kan skaffes ved
henvendelse til et entreprenørfirma.
Strengen fastgøres på vangerne
med dobbelt halvstik med rundtørn

Z Bagkiling
.' L:. Bundkiling

IIf

Dyvle med bun d og bagkile

'f Pløk

-

og sikres med en svær jernkrampe.
Stramningen fremkommer, når bukken vippes på plads.
Det er lettest først at samle brovangerne med sprosser som vist. Så
kan man foretage selve opsætningen af broen på land.
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Broen må have solide fundamenter af egetriller, som graves ned i
brinken. Som »stop« for broen nedrammes pæle bag ved trillen. Men
broen må ikke fæstnes t il fundamentet, da den skal kunne arbejde
frit under belastning af broen .

Stålwiren må fæstnes til bukken
med et par svære jernkramper, så
bukken ikke skal vælte under belastning. Wiren må sikres mod rust
enten med galvofroid eller et godt
lag konsistensfedt.

EVENTYRETS
LAND
HIKEBANE l VESTJYLLAND

Forsidebillede:
»PRIM l«
Foto: Ove Jensen , Høng
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Søger du et eventyr, et særpræget,
skønt, afvekslende landskab, kort
sagt, en uforglemmelig oplevelse,
behøver du blot at lade dig transportere til Varde i Vestjylland.
Vi stiller i dette landskab en permanent hikebane med brænde og
faste lejrpladser til din rådighed.
Brugsanvisning med detaljerede
oplysninger kan fås på korpskontoret
Hikebanen egner sig til såvel
troppe, skovmænd, patruljer som
rovere.
Patruljerne kan erhverve 1. del til
patruljeduelighedstegnet: Opdagelsesrejsende . Den enkelte spejder:
Vandringsmand .
En lille mundsmag på turen (find
dit Danmarkskort frem): Som nævnt
starter vi i Varde, hvorfra vi bevæger os mod Alslev, Hostrup. Bemærk de meget flade, vestjyske hedesletter med en enkelt gravhøj hist
og her. Fra Hostrup fortsættes til
Sjælborg ved Ho Bugt (kan du følge
med?) . Hvilket syn! Ebbevejen til
Langli, ind- og udsejlingen til Esbjerg, de solflimrende klitter på
Skallingen.
Første overnatningssted er Mar-

bæk Plantage. l plantagen findes et
par udgravninger fra oldtiden. Du
må unde dig selv at se dem!
Den følgende dag går turen ind
over Kjelst og Oxbøl gennem store
engarealer til Oxby.
Tredie etape fører dig over militærets øvelsesterræn på Kallesmærsk Hede. Du kan ved selvsyn
konstatere, hvorledes ••Eventyrets
land« vil se ud om føje år, når militæret overtager det hele.
Tredie overnatningssted : Børsmose. Den kilometerlange, pragtfulde strand ligger udstrakt for dine
fødder. Efter et skue over Nordsøens salte vand kan du henslænge
dig i de solopvarmede, kridhvide ,
sukkersandsklitter. Ubeskrivelig følelse!
Du skal desværre hives ud af din
drømmetilværelse, men kun for at
bevæge dig ind i Blåbjerg plantage,
hvor kronhjortene dukker op snart
bag dig, snart foran dig! Her overnattes.
Sidste dagsmarch styrer dig mod
stationsbyen Nr. Nebel.
Hiken, som egentlig er for ophøjet til at lade sig beskrive her,
men skal opleves af forhåbentlig
hver eneste spejder i Danmark, er
slut.
Alle indtryk på dennE> tur vil langsomt, akkompagneret af Vesterhavets brusen og susen, flyde ind i din
sjæl. Først når du vender hjem , med
havluftsudluftede lunger og vejrbidt
ansigt, til lænestolen, vil de sidste
skvulp lægge sig.
Vel mødt!
VESTERHAVSDIVISIONEN
YARWITH KLANEN
HORNS REV KLANEN

Trykt i Clemenstrykkeriet, Arhus
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Hvad gør politiet?

BAN K PLYN DRE T
VED HØJL YS DAG!!

)) D e t e r frygte ligt, de tte her! «
sige r Highhill ' s borgmeste r, Mr.
John Brandy, til Gaze ttens med-

4 varevog ne op fo ran Comm ercial Bank Limited , som ligger
midt p å b yens hove dgade . Ud
sprang ca . 15 maskered e mænd ,
be væbned e med maskin pisto ler .
Me ns d e øvrige holdt vagt, løb
6 mand ind i banke n , hvor både
kund ern e o g pe rsonale t blev
tvunge t til at udle ve re h e le banke ns kontante b e h oldning . D e t
h e le fore gik så hurtigt, at ingen
n åed e at reage re, fø r banditterne var forsvund e t med e t ans låe t
bytte på 2 millione r canadiske
d o ll ars .

R C M P ,,målløscc

Ved højlys dag fandt d er i går
e t enestående frækt bankrøve ri
, sted i Highhill. Kl. godt 14 kørte
Vor leder:
Nu må det snart være nok!
Som omta lt h e r i blade t har d en
b erygted e bandit - Pierre th e
Black - igen b e gåe t e t kæ mpekup i d e t hå rdtprøved e Nordvestdistrikt. D e t tiende på e n
mån ed! Og politie t har inte t
yde rli ge re spor! D e t e r forståeligt, om be fo lknin gen e r opskræ mt og griber til paniklignende udveje . Og på længe re
sigt må man m ed Highhill 's
borgmeste r alvorligt frygte konsek vensern e for d et havnebyg-

ge ri , som e fter så mange vanskeli ghed e r endeli g er komme t i
gang igen. D e t e r simpe lthen e t
af de tte å rh undred es største projekte r, som kan blive standse t af
en skrupe lløs forbr yd e r og hans
uansvarli ge m edarbe jde re !
Og så stå r politie t der og er
målløse ! Nej! Hr. obe rst, d e n
gå r ikke !! Nu må d e r ydes en
virkeli g indsats fra d e e llers så
b erømte rødfrakkers side ! - Vi
tvivle r ikke p å, at RCMP bruge r
mege n tid på opklaringen og b evogtningen. M en arb ejder man

rigtigt? effektivt? m e todisk? Når en mand b e viseligt stå r b a g
al d enne uro , kan d e t da ikke
væ re så vanske ligt at få ham
indkre dse t!
Nuve l, område t e r stort. D erfor vil vi da også ge rne me dgive
obe rstens ønske om forstæ rkninger vore bedste anb efalin ger. Nu m å de t være på tide, at ce ntralmyndighed ern e få r øjnen e
op for andre end lige netop h ovedstadens problem er. Også provinsernes indb yggere er borge re
i landet. Også d e h ar krav p å
e rhve rvsmæssig fremgang og i
al fald e t liv i sikke rhed.
Send uden tøve n obe rst Ack
Miller alle de forstæ rknin ge r,
han h ar b edt om , og lad os så
se, hvad han og hans folk duer
til! Ophører lovløsh ederne d e ref ter ikke, m å ob erste n gå!

44

Pierre the Black
på spil igen l
Da The Royal Canadian Mo un led Police var ble vet alarmere t
og n åed e frem , var .d et for sent

a t optage nogen form for forfø lge lse . - Ge rningsmæ ndene var
sporløst forsvund e t. Politi e t måtte nø jes med at sammenligne de
mange , ofte modstridende vidne vidnesudsagn. En tin g e r alle
v idn er en ig e om , nemlig at kuppe ts hovedmand var en gamme l
ke nding, d en be rygtede Pie rre
the Black.
Det er de t tiende store kup i
januar m åned, hvor Pierre the
Black har væ ret hovedmanden!
Hvortil så komme r de mange
mindre røverier, smugleraffærer,
overfald og sabotageforsøg, hvor
han ligeledes pås tås at være gerningsmande n.
D e t er give t, at bankrøverie t
m ed omhu var lagt til n e top i
gå r, d e n sidste dag i måneden.
D e t er d en dag, hvor banken rekvirerer store kontan ter hjem for

bl. a . at kunne klare de store
lønudbe talinger til d e ansatte
ved Highhill ' s h avnebyggeri.

arb ejder . >) Vi er stærkt foruro-

liged e . Hvilke følge r kan alt
d e tte dog ikke få for vore udviklingsplan er, vo rt h avn ebyggeri
og vo re planlagte turis tfrem stød.
Hvorfor gør politie t dog ikke
noget ved det?«

Fore lagt disse udtale lse r siger
distrikte ts politich ef, oberst Ack
Miller, at politie t står fuldstæ ndig m å lløse overfor, h vordan d e t
kan lykkes Pie rre th e Black a t
b egå d e m ange uge rninge r p å så
kort tid og over så stort e t område, og hvordan d e t alligeve l
hver gang lykkes ham at forsvind e sporløst. "J eg kan kun sige,
at h ve r eneste af m andskabe t arbe jder på fu ld kraft. Al frih ed er
inddrage t. Men jeg kan jo ikke
blive ved m ed at drive rovdrift
på mine fo lk på d en måde, så
jeg har netop i dag sendt en ansøgning til hovedkvarteret i Ottawa om at m å tte få sendt forstærkninger heropc<,

tern e er ov erdr evn e , og at man

arbejd e r med en løsning på probl em ern e .

Forbryder efterlyses
RCMP beder os efte rlyse

Pierre the Black
Signale ment: ca . 180 cm høj ,
kraftig af bygning, sorthåre t,
mørke øjn e, karakteristisk næse .

BJØR NEKØ D
- det er sager!!!!!!!
Prøv den originale

VESTERV OV VOVanret ning l
Må
Hlghhlll havn
opgives!
Ande tsteds i blade t vil læse rne
find e u dførlig b ere tni n g om de
uro li ge forhold , de r herske r i
No rd vest-dis trikte t . D e t er klart,
at de i sig se lv udgør en trusse l

Befolkni ngen opskræm t
De sidste m åneders tiltagende
uro i d e tte nordvestlige distrikt
har naturligvis opskræmt b efolkningen , og man spørger m ed stigende ængste lse, hvad det n æste
mon blive r. H e le området fra

for d e t vigtige havne bygge ri ved
Highhil l. Men d er h ar vist sig en
langt stø rre fare.
Som de t vil væ re beke ndt, påb e gyndtes d e tte byggeri oprinde li g af United Engin eers, som
e fte r nogle å rs forløb medde lte,
a t m an anså opgave n for h åbløs .
Imidlertid trådte Canadian Projects til og tilbød e t h e lt nyt
h~vn epr oj e kt , som de t fik ove rdrage t a t udføre .
Havne n har siden re j_st sig trin
for trin. Men me get står endnu
tilbage , Og nu vil rygter her i
Kingstan vide, at også dette firma muligvis må give tabt. Det
skal igen være tilsandingen, der
gø r arbejdet uforholdsmæssig
dyrt.
Til )) Kings ton Gaze tte<c udtaler
en talsmand for firma e t, at ryg-

Riverfield til Cornerlake synes
e n en este kogende heksekedel af
urolighede r, og der er vedvare nde optræk til selvtægt og strejke r fra den panikslagne b efolknings side .

Påklædning: Ses normalt iført
mørke benklæde r, brun stortrøje
m ed p e lskrave, kraftige støvle r,
p elshue og sorte handske r.
Særlige kende te gn: Kan hve r-

ken læse eller skrive, ikke engang sit eget navn.
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OPFINDER W
I<WBBENV
Man lærer allerbedst at morse, dersom man har et morseapparat, der
kan give samme lyd , som telegrafens dy-da-da-dyt i radioen.
Apparatet bygges op på en bundplade af træ , ca. 10 X 20 cm . Selve
apparatet består kun af en lavfrekvenstransformator, en rørsokkel og
en glødemodstand .(der evt. kan
udelades, hvis det kniber med at få
fat på den). Monteringsplanen viser,
hvorledes delene kan placeres.
På kanten af bundpladen påskrues en 4 cm bred ebonit- eller bakelitstrimmel (det KAN være 5 mm
krydsfiner). Heri monteres 6 telefonbøsninger . R er glødemodstanden (der kan monteres på en bag plade). L er lampesoklen, hvor f-f
betyder glødetråd, G gitter og P
plade (anode). Tr er transformatoren, hvor P betyder primær- og S
sekundærsiden. Ledningsforbindelserne , der udføres med monteringstråd af fortinnet kobber, er vist med
tykke streger.
Ved de to bøsninger mærket A tilsluttes en 4 volt radioakkumulator
eller et stort 4,5 volt batteri. l bøsningerne l indsættes en hovedtelefon , og ved N tilsluttes en telegrafnøgle. l rørsoklen sættes et 4 volt
batterirør. Det skal være et detektorrør, der let ••går i sving<<. Gløde-

modstanden skal indstilles således,
at apparatet »hyler<< konstant, når
nøglen er trykket ned. Ved at sætte
en blokkondensator over primærklemmerne på transformatoren kan
man ændre tonen , så den bliver behageligere at høre på. Kondensatoren kan være fra 1000-10.000 ohm.
Uden kondensatoren giver appara-

tet et skarpt fløjt, når man trykker
på nøglen . Med en stor blokkondensator får det en dyb , mørk tone. Med
et kraftigt batteri og et godt rør i
apparatet kan man bruge en højttaler i stedet for hovedtelefon.
l ndsendt af:
PA Niels Schou Jensen,
Fr. d. ll's vej 25, Kolding.

Månedens indsendere
. . har fået tilsendt en lille boghilsen .
Næste måned
. .. bringer vi flere indlæg. Bl. a. : Teltlygte lejrbarometer.
Men der er også
.. plads til DIT bidrag.
VI OVERLADER
til læserne at afgøre, om den enkelte opfindelse er god eller dårlig. Redaktionen foretager ikke nogen sortering af de indsendte
bidrag - og garanterer således ikke for noget
som helst!

MØDES VI PÅ LANDSSKOVMANDSTURNERINGEN

Princippet er følgende : Når luften
glasset udvider sig , trykkes ledningerne sammen, og strømmen er
sluttet.
Indsendt al:
Viggo Siaineke Bertelsen,
Rønnevej 10, Riss~""''

ER DIN
CYKEL
l ORDEN
-ER DER
LYS l
BAGLYGTEN?
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MARTS

Så er vi midt i turneringen, og samtidig skimter vi afslutningen. l dette
nummer bringer vi forturneringens
sidste opgaver - og så vinker Sher-.

wood-skovene forude. Det var en
herlig tanke, om Robin Hood kunne
invitere alle patruljer med til den
sidste dyst, for vi kan allerede se , at
der er mange dygtige patruljer i
korpset. Desværre er dette jo ikke
muligt, så derfor gælder det nu om
at få en fin slut-spurt, så netop din
patrulje bliver blandt de udvalgte. l
PILEN mødes de dygtigste af de

dygtige og de bedste af de gode
patruljer, og i fem herl ige dage vil
den gamle, eventyrlige Sherwoodtid genopstå.
Derfor hold ud og læg alle kræfteri - det er nu, det gælder!
Lars - Rolf - Mogens

Opgave J

Opgave K

Når Robin og hans tapre svende
mødte fremmede , varede det sjældent længe, før der skulle prøves
kræfter. Men selv om de var bevæbnede med sværd og bue, så var det
som regel BRYDESTAVEN, som
kom i brug.
Stangbrydning var nok en kamp,
men det var samtidig en sport, som
tiltalte de lystige og godmodige
skovfolk - og når kampen var slut,
blev der ikke alene stiftet fred , men
ofte også venskaber for livet.
Skal man klare sig i Sherwood, så
må_man have sin BRYDESTAV med
sig - derfor skal hver mand i patruljen lave sig en sådan . Den skal være
ca. 11h m lang - smukt udskåret og
forsiret, eventuelt med ejerens navn
eller totem indbrændt l ser her et
par forslag .
Opgaven skal indsendes senest
20. april.

Af og til hændte det, at Robin Hood
følte trang til at se andre egne end
Sherwood-skovene. Så samlede han
nogle af sine mænd , og de drog ud
for at se og opleve andre dele af
England . De tog på hike!
Vi skal også af sted på hike . Derfor lyder opfordringen til jer :
En weekend drager l af sted på
en hike. l kan overnatte på en gård
eller i en spejderhytte. Undervejs
skal i tilberede jer et måltid på samme måde, som Robin og hans folk
så ofte gjorde det. Vi bringer opskriften her i bladet. - Hiken skal
have et formål , som l selv vælger,
og vi ønsker indsendt en rapport
over hikens forløb med kortskitser
og illustrationer. Desuden skal den
indeholde de resultater, l opnåede
med hensyn til formålet - gerne
med vedlagte >> naturalier« derude
fra.
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Opgave K fortsat

Andet sted i bladet kan l læse
lidt mere om sådan en hike, og l
kan se eksempler på, hvorledes 3
patruljer har tænkt sig at gøre det.
Kik på det og lav så jeres EGEN
eventyrlige hike.
Resultater til P l ø k m e s t e r e n
senest 20. april.
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Robin Hood - stegning

Grav et hul- 40 X 40X40 cm. Lav en
god brolægning af store sten i bunden og lav en foring af store sten op
ad siderne (ikke fl intesten).
Tænd så et godt bål i bunden af
hullet - brændet på højkant så det
når fra bund til top af hullet og hold
bålet brændende, til stenene er
godt hede (1 - 1'h t ime). Imens dette
foregår , har man ti lberedt og spist
sin morgenmad, vasket op og forberedt fødevarer til Robin Hood-stegning: Skær kød i skiver - en luns til
hver mand - og gnid med salt og
peber. Pak det ind i blade, bregner
eller papir. Skræl kartofler, gulerødder, løg , roer el. lign . og giv det et
skvat krydderier af en art - tomat
giver en pikant smag og en munter
farve - og pak så også dette ind .
Rens hullet for aske - få endelig
alle gløder op. Dæk bundstenene
med et lag blade el. lign . og læg
kødpakken ned med den anden pakke ovenpå. Dæk det til med et lag
blade, dernæst jord - og af hensyn
til ræve - et par store sten .
Når l vender tilbage ved middagstid, er maden færdig, vel t ilberedt,
duftende delikat og rygende varm .
Iskoldt kildevand i facetslebne
krystalglas passer fortrinligt til denne ret.- Velbekomme!
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ET MÆRKELIGT FUND
Nær Robin 's tilholdssted blev denne skive en dag fundet. Man undrede sig såre over, hvortil den havde
været anvendt. Man enedes om, at
den sikkert blev brugt, når de fredløse malede det røvede korn til mel.
Den takkede , ujævne rand rev vel
kornet i stykker, og melet kunne nu
falde ned gennem alle de mærkelige aflange huller i skiven, medens
avnerne blev ovenfor. Kun en ting
forblev en gåde. Af sliddet på skiven kunne det ses , at den blev bragt

til stop, hver gang den havde drejet
nøjagtigt en kvart omgang .
Var det mon nødvendigt for kornmalingen? - eller var det alligeve l
slet ikke skivens funktion?
Det var da også et sært mønster,
disse hu ller i skiven havde. Mon de
dækkede hinanden, når skiven blev
drejet, eller -- ?
Og hvad med kanten -? En mærkelig skive!
For resten var skiven ret tung den vejede 8 pund.

Robin's budskab

Aflevering

Når tropsmødet i marts er forbi, har
l fået hele Robin's budskab. Søg
hurtigt kontakt med ham .
Indsend sammen med månedens
opgaver et smukt dokument med
hele budskabets ordlyd til P l ø km e s t e r e n. (Se aprilnummeret) .

Sporkassen med indhold, opgaverne J og K samt dele af Robin's budskab skal være P l ø k m e s t e r e n i
hænde senest B e d e d a g 21. april

1967.
Samtidig indsendes en liste over
patruljens medlemmer - navn og
alder.
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Ordet •• hike« kan vel bedst »Oversættes« ved : Opleve omverdenen til
fods .
Derfor er der næsten ingen grænser for, hvorledes l kan arrangere
en sådan tur - men skal vi skelne
mellem hike og vore andre spejderoplevelser i naturen , så kan vi sige,
at på hiken drager vi ud for at se og
måske også lære noget af det, der
findes derude.
Et orienteringsløb er ikke en hike ,
for der udnytter vi kun skoven , mosen eller marken som •• materialet«,
hvorpå vi viser, at vi kan benytte
kort og kompas. Et opgaveløb er
heller ikke en hike , for der er hovedsagen de poster, hvor vi kan klare
nogle vanskeligheder, der er anbragt - og ofte medbragt hjemmefra
i form af gammelkendte førere , papirer, morseapparater, taljer, tovværk osv.
Når vi ta' r på hike, er det altså for
at opleve det, der findes eller foregår omkring os. Men hvorfor skal
der så planlægges forud for en hike ,
og hvorfor skal vi bagefter under en
eller anden form skrive om , hvad
der foregik? Hvorfor ikke bare be'
give os ud i eventyret?
Ja - det ville såmænd være stor-

artet blot at tage afsted, dersom vi
havde ubegrænset tid foran os . Før
eller siden ville vi støde på noget
vældig interessant, noget vanvittig
sjovt og noget uhyre spændende .
Men det har vi nu en gang ikke tid
nok til. Vi skal hjem igen søndag
eftermiddag , og derfor bliver vi nødt
til forud at have besluttet, h v a d vi
vil søge efter denne gang, og h v o r
vi har størst chance for at finde det.
Altså benytter vi et møde forud til
at planlægge hiken.
Og så det med rapporten! Ja
igen , hvis alle mand i patruljen på
forhånd vidste , hvor sjovt og hvor
spændende det kan være at udforske ting , lægge mørke til det store
og det små og at drage slutninger
heraf, så var den måske heller ikke
så nødvendig , men vi må bl. a. benytte rapporten til at hjælpe hinanden med at komme i gang med iagttagelserne . Den stiller os over for
en opgave - for n o g e t må der jo
stå i den , og inden vi ser os om , er
alle mand i fuld gang med at foretage »udforskninger«, og alle opdager, at det her er egentlig slet ikke
så tosset endda.
Altså - vi fører notater og laver
skitser undervejs, og vi benytter det

ONDSKABENS REDE
Den onde ridder Isenbart de Belarne boede på borgen Wrangby, der
også blev kaldt »Ondskabens rede <<.
Robin Hood og hans mænd pønsede i samfulde 10 måneder på, hvor-

ledes de skulle få ram på ridder
["3.-, Isenbart Ved nattetid snusede de

OV rundt

om borgen for at finde ud af,
hvorledes de bedst kunne angribe
den, og hjemme i Sherwood frem-
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kommende møde til at snakke om
og samle de resultater, vi fik ud af
turen - og det hele ender med det
synlige resultat - hike- rapporten .
Og så blev patruljen for øvrigt også
et håndgribeligt minde rigere.
Og så går vi i gang med jobbet.
Hvad skal vi vælge som emne for
vores hike? Tusind kunne n~vnes ,
og der ville stadig være tusind mere
at tage af - men lad os nu følge tre
patruljer, der hver har valgt deres
måde at arrangere de res hike til
landspatruljeturnering en på.
Fælles for dem er, at de har lagt
hiken , så den går i et B-taL De starter fra h j e m b y, og de har i forvejen sørget for at kunne overnatte
i en spejderhytte eller på en gård
ved eller i nærheden af B-tallets
krydsning . Tidlig søndag morgen laver de sig et godt og solidt varmt
morgenmåltid - de har jo en lang og
drøj dag for sig - og samtidig klargør de middagsmaden , som jo skal
være Robin-Hood-steg - og så startes de'r på dagens hike.
Ved 14-tiden er patruljen igen tilbage ved »termostatovnen « - ved l
for resten , at nogle mennesker giver mere end 2.000,- kr. for sådan
en - og den færdige middag graves
frem og nydes . Opvask er der ikke
noget af, så når hullet er smukt sløjfet, kan turen gå direkte hjem ad
den sidste del af B-tal 's-sløjfen .
Som l ser, er skelettet for turene
ens - og vi foreslår også jer at lave
B-tal 's hike af hensyn m middagen .
Opgaverne , de har valgt, er vidt forskellige . Studer dem lidt og lav så
jeres e g e n hike endnu bedre og
over et emne , som l finder godt. God tur!

stillede de af bark en model af borgen for at kunne planlægge angrebet.
En nat - medens Robin var afspærret fra Sherwood af kongens
mænd - lagde hans svende mærke
til, at der var blevet malet bogstaver
på borgmuren .
l ser her et grundrids af borgen ,
og andet sted vil l finde en tegning
af barkmodellen . Måske var det en
god ide , om også l prøvede at snuse
lidt rundt om borgen!
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REDIGERET AF KAREN HJORTH

jungle

. nyt

Bekko fra Alborg skriver om et møde
Se også på ÆRESSIDEN bag
i bladet. Der vil »Alle 12« og
»Månedens 30 km ture« fremover være at finde.

•• Den 18. kl. 18.00.- - Vi sejler over Ækvator. Da vi kom , var vi klædt ud som
passagerer og sømænd på en oceandamper. Vi skulle bygge en båd af
stole og borde og papir, og bagefter skulle vi synge, og så kom der en melding fra kaptajnen . Der stod, at vi jo sejlede over Ækvator, og derfor skulle
nogle af os jo døbes, og vi ville få besøg af havets konge og hans medhjælpere. Så begyndte vi at synge, og pludselig bankede det på skibets kahyt,
og ind trådte to mærkelige væsener, den ene havde et spyd i hånden. Så
sagde de en hel masse om , hvorfor vi sejlede over Ækvator, og så blev bandeførerne døbt med »blæksprutter« og »sandorme« og andre uhyggelige
ting. Til sidst havde vi en lille konkurrence om at binde en lang snor. Så
ryddede vi op og gik hjem fra en skæg aften.«

NYE DUELIGH EDSTEGN
Vidste l, at der er kommet nye duelighedstegn? l skulle gemme disse
sider, så l altid ved, hvad l skal
kunne til de forskellige mærker.
Denne gang får l noget at vide om 5
nye duelighedstegn . Næste gang
vil vi også skrive noget om de »gamle «. Altså klip ud og gem!

d) de begivenheder, der ligger til
grund for Røde Kors ' oprettelse
6) have arbejdet mindst 3 timer for
Spejderhjælpen
7) kende
a) 5 europæiske flag
b) 5 flag fra andre verdensdele
c) det internationale spejderflag

Internationalt
1) vide
a) hvad FN er
b) hvornår FN er oprettet
c) hvor FN har hovedsæde
kende
d) F Ns flag
2) kende UNICEFs arbejde (formål)
3) skaffe sig viden om et udviklingsland tilsluttet FN (beliggenhed,
størrelse [i forhold til Danmark],
hovedstad, vigtigste erhverv)
4) skaffe sig viden om et hjælpearbejde udført af et af FNs underorganer (UNICEF, UNESCO,
FAO, WHO m. fl.)
5) vide
a) hvad Røde Kors er
b) hvor Røde Kors har hovedsæde
kende
c) Røde Kors' flag

Kunstner
1) Tegning
kunne
a) tegne direkte fra naturen
b) illustrere en oplevelse eller historie ved tegning, evt. farveklip eller maling. - Et stort
(mindst 20X30 cm [ca. A4])
eller flere mindre i serie.
2) Modellering
kunne modellere figurer i ler,
kavs, voks eller lign ., så de ligner,
samt et af følgende to punkter :
A) Dekorering
kunne dekorere forskellige træarbejder og pottemagerarbejder,
alt af en vis kvalitet
B) Linoleumstryk
kunne skære små figurer og andet i linoleum og trykke dem
pænt og sirligt, benyttet til illu-

stration eller til bogbind, lampeskærme eller andet
Skjald
1) kunne spille en melodi på blokfløjte , mundharpe eller andet let
instrument
2) kunne synge eller fremsige 10
sange udenad
3) kunne fortælle et eventyr eller en
historie for flokken (evt. oplæsning i stedet)
4) have lært en rolle og været med
i et optrin

Hvorden når den lille mus osten?

Skriver
1) Selv have ført en dagbog med
billeder, tegninger, udklip o. l.
over:
a) to måneders ulvearbejde eller
b) en sommerlejr eller
c) en (privat) tur på mindst 8
dage
Læsehest
1) have læst to bøger om børn i
andre lande
2) have læst to bøger om dyr
3) kunne genfortælle handlingen i
to af H. C . Andersens eventyr
4) have læst mindst 4 drengebøger
af anerkendte drengebogsforfattere
5) have læst to bøger, der fortæller
om livet i tidligere tiders Danmark

Kunstner

Internationalt

Skriver

Læsehest

Skjald

Husflid

Hvor gammel
var han?
Kan l huske tenoren Tenorelli i decembernummeret? l skulle finde ud
af, hvor gammel han var. Han var 51
år. Blandt de rigtige løsninger har vi
udtrukket : Jens Jørgen Grothe,
Skovgade 162 , Ribe. Han får tilsendt
en bog.

Næste gang fortæller vi om
det nye mærke »Springende
Ulvcc.

•Ja, år efter år er der altid et eller andet, som bryder ind i programmet på
en sommerlejr«
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NIELS FRØSIG:

SPIL SELV
PÅ GUITAR
Gu itarens stamtræ er meget gammelt. Den ældste slægtning støder
vi på i det gamle Ægypten for ca.
600 år siden . Noget yngre er den
græske slægtning >> kithara«, som
blev benyttet som solo - og ledsageinstrument på amfiteatrene for 2500
år siden. Da det romerske imperium
udvidede sit territorium , erobrede
det Hellas, og her stødte romerne
på guitaren. Også de blev begej strede for guitaren . De tog den med
hjem t il Rom , hvor de videreudviklede den , og de tog den naturligvis
med til Spanien , da de erobrede
dette nye land.
Her forblev den i mange århundreder, og først i 1500-tallet nåede
den til Tyskland , hvor den fik det
udseende, den har i dag, idet der
blev føjet en sjette streng til de fem ,
den hidtil havde haft.
At guitaren var meget populær,
kan man nemt se, da tidens store
kompon ister, Bach , Handel , Haydn
og Mozart spillede guitar og komponerede koncerter for instrumentet. Af vor tids guitarvirtuoser kan
nævnes Andres Segovia, som på sit
instrument er lige så berømt som de
største violin ister og pianister er
det på deres .
l den seneste tid er der fremkom met endnu en variant : blokguitaren
eller den elektriske guitar, som den
også kaldes, og den bruges i vid
udstrækning af poporkestre . Men
denne type vil jeg ikke anb·efale
spejdere at købe, da man ikke kan
tage den med i lejr og spille på den ,
fordi den er afhængig af en forstærker. En anden grund er også, at den
er dyrere end en spansk guitar, som
kan fås for 100- 250 kr. for en rigtig
god kvalitet.
Guitarens opbygning
Inden vi stemmer guitaren , må vi
først se lidt på dens opbygning og
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FIGUR 1

a. kroppen, b. dækket, c . halsen, d. hovedet, e . stemmeskrueme, f. sedlen, g. gribebrædtet, h. metalbindene, j. båndene, k. lydhullet, l. strengeholderen

de navne , de forskellige dele har,
fordi det er nødvendigt, at vi taler
samme sprog.
På fig. 1 ser l en spansk guitar.
Kroppen (a) er ofte lavet af mahogni , og dækket (b) er på mange
guitarer lavet af resonanstræ . Halsen (c) er limet sammen af flere
stykker træ, da det hindrer, at strengene trækker halsen skæv. Hovedet
(d) er ofte lidt bagudvendt, og på
dette sidder stemmeskruerne (e) .
Fra disse går strengene over sadlen (f) , der holder dem adskilt, videre over gribebrædtet (g) , som består af metalbåndene (h) og båndene (j) , og lydhullet (k) til strengeholderen (1) . Når man skal sætte nye
strenge på guitaren , foregår det i
omvendt rækkefølge af det oven for·
skrevne .
Strengene på guitaren betegnes
1., 2. , 3. , 4. , 5. og 6. streng , idet 1.
streng er den tyndeste streng og 6.
den tykkeste, eller de benævnes
ved den tone , de frembringe r, når
de slås an løse : e, H, G, D, A, E
nævnt i samme rækkefølge.

Så skal vi stemme guitaren
At ang ive den rigtigste måde at
stemme en guitar på er umuligt den findes simpelthen ikke. Nogle
stemmer guitaren ved at slå alle
strengene an på en gang og dernæst lytte, om den er ren eller falsk ,
og hvis det sidste er t ilfældet, retter
de de falske strenge ved at slå dem
an enkeltvis, . mens de er løse, og
d re fe på sterhmeskruen, mens stren gen klinger -endnu . Andre når aldrig
at stemme guitaren , men det er de
færreste.
tn ting er man dog helt enige om .
Det er starten. Man benytter en
stemmefløjte, også kaldet en Afløjte , eller en stemmegaffel , der
har tonen A, og efter dette A, man
får ved at blæse i stemmefløjten eller ved at slå stemmegaflen an ,
stemmer man e-strengen ved at
trykke den mod 5. bånd , dvs . mellem
4. og 5. metalbånd , slå strengen an
og dreje på stemmeskruen . Når de
to toner er nøjagtig ens, stemmer
strengen .
Efter den høje e-streng stemmer
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jeg den dybe E-streng . Denne fremgangsmåde giver til sidst en kontrol
på, at guitaren stemmer. Den dybe
E-streng stemmes ved at slå den
FIGUR 2
høje e-streng an , dernæst den dybe
Diagrammet angiver, hvorledes guitaren
E-streng og dreje på stemmeskruen ,
stemmes
til den har samme tone som den
høje e-streng , blot 2 oktaver dy1. Stemmes med A-fløjten
bere. Når · denne streng stemmer,
Stemmes med e-streng
2.
går man videre med A-strengen.
stemmes med E-streng
A-streng
3.
5.
mod
E-strengen
Man trykker
4. D-streng slemmes med A -streng
hånd med venstre hånds pegefinger
5. G-streng stemmes med D-streng
og slår strengen an. Når man har
6. H-streng stemmes med G-streng
an
A-strengen
man
hørt tonen , slår
7. H-streng stemmes med E-streng .
og drejer på stemmeskruen , indtil
tonen passer med den på E-strengen anslåede tone . Når A-strengen
E
H
G
D
A
E
stemmer med E-strengen, fortsætF
c
DI S GI S
ter man på samme måde med DB
F'
strengen.
CI S FI S ·
A
E
H
FI S
Man trykker A-strengen mod 5.
bånd og slår tonen an, slår D-strenG
D
B
F
c
G
gen an og drejer på stemmeskruen ,
DIS GI S
H
GI S CI S FI S
der hører til D-strengen, til tonen
stemmer med den på A-strengen
A
E
c
G
D
A
anslåede tone.
B
F
Samme fremgangsmåde med GDI S GI S CI S
B
strengen. D-strengen trykkes mod
H
FI S
D
A
E
H
5. bånd og slås an , og G-strengen
bringes til at stemme med denne
c
G
DI S
B
F
c
tone ved at dreje på stemineskruen.
GI S CI S
E
H
CI S FI S
Nu kommer der en lille variation:
G-strengen trykkes mod 4. bånd og
D
A
F
c
G
D
slås an , og H-strengen bringes til at
stemme med denne tone .
DI S
B
DI S GI S CI S FI S
Atter vender vi tilbage til de gamE
H
G
D.
A
E
le: H-strengen trykkes mod 5. bånd,
slås an , tonen fremkommer, e-strenF
c
DI S GI S
B
F
gen slås an; er de to toner ens,
CI S FI S
A
E
H
stemmer guitaren - er de forskel FI S
lige, må man forsøge på en frisk.
G
D
.. B
F
c
G
Forklaringen til ovenstående metode ses let af figur 2, der viser den·,
DIS GI S
GI S CI S FI S . .H
skematisk, og af figur 3, der viser de
A
E
c
G
D
A
enkelte toners placering på gribebrædtet.
B
F
DI S GI S CI S
B
Guitaren som soloinstrument
Da vi nu har stemt guitaren, er

H

E

.{

A

D

FI S

øje blikket kommet, hvor vi kan begyn de at spille . Der findes 2 måder
at anvende guitaren på : som soloinstrument eller som rytmeinstrument Af figur 3 fremgår det, hvor
tonerne er placeret, og man skal
hovedsageligt benytte de toner, der
ligger inden for det indtegnede område. Venstre hånds fingre benyttes
efter det princip , at pegefingeren
trykker strengen mod 1. bånd , langemand mod 2. bånd, 3. finger mod
3. bånd og lillefingeren mod 4. bånd .
Højre hånds tommelfinger slår
strengene an , hvis man ikke vælger
at benytte et plekter, en tingest, der
er lavet af celluloid eller plastic.
Guitaren som rytmeinstrument
Det er vel almindeligst at benytte
guitaren ved lejrbål og andre sangarrangementer som rytmeinstrument, og det er ikke sværere end at
benytte den til solospil. Man kalder
også denne metode at spille efter
becifring, hvilket hentyder til , at på
mange noder findes et bogstav under eller over de egentlige noder.
Dette bogstav viser, hvilken akkord
man skal spille på guitaren .
Normalt vil man kunne klare sig
gennem en melodi med 3 akkorder,
som man skifter med, men ved andre melodier er dette ikke tilfældet,
og det skyldes, at melodien ændrer
toneart undervejs . En akkord fremkommer ved at trykke strengene
med venstre hånds fingre mod forskellige bånd og slå strengene an
med højre hånd eller med et plekter. Hvordan man skal trykke stren-

H
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FIGUR 4
Her ses de 21 hyppigst anvendte akkorder. Sort pi l betyder at strengen
trykkes mod pågældende bånd . Tallet angiver fingersætning

E F1

H

12.

T

~~

z.
~3
... ~

.........

gene mod b åndene for at få de forskellige akkorder ses af ovenstående fig . 4.
Hvordan hænger akkorderne sam men , er der sikkert nogle , der vil
spørge, og det er ikke så svært at
forklare. l øverste række står Durakkorderne , i mellemste septim-akkorderne og i nederste mol-akkorderne. Spiller vi nu en melodi , der
står i en dur-toneart, må vi først
finde en grundtone eller rettere en
grundakkord , der passer til vor
stemme. Lad os sige , at det er akkorden D- dur, der passer bedst.
D-dur er altså vort udgangspunkt.
Septimakkorden , der passer til Ddur er A1 , altså akkorden der står til
venstre skråt nede i mellemste række , og den anden akkord , der passer til D er G-dur, akkorden der står
til højre for grundakkorden. Det vil
sige akkorderne A1 - D - G ••passer
sammen «.
Fo r at belyse det nærmere kan
jeg fortælle , at akkorderne G1- C -
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F er 3 andre akkorder, der passer
sammen .
Skal man spille en melodi, der er i
en mol-toneart, vælger man en
grundakkord , der ligger i den nederste række. Septimakkorden, der
svarer til denne akkord , ligger i rækken over skråt til venstre, og den
anden akkord ligger lige til høj re for
grundakkorden. Det vil sige, at akkorderne A1 - d - g passer sammen.
Nu kan du grebene, men hvorledes skal de bruges til at ledsage
melodien , vil du måske spørge , og
for at belyse dette vil jeg give et
eksempel på en sang, der står i
spejdersangbogen. Det er nummer
260 ••Oh l went down south«, og jeg
g år ud fra, at alle kender den . Jeg
vælger D -dur som grundakkord.
Jeg begynder med D-dur og bruger den , til jeg kommer til ordet
••day<< i 2. linie . Her skifter jeg over
til A1 , som jeg bruger, til jeg når
••day•• i 4. linie , hvor jeg skifter t ilbage til D-dur. Den bruger jeg til

ordet ••fay << i 6. linie, hvor jeg skifter
til A1, som bruges til sangens sidste
ord >>day <<, hvor jeg skifter til D-dur.
Denne sang viste sig at være meget enkel , da man kun skal benytte
2 akkorder til den .
Øvelse gør mester
Du har nu spillet din første melodi
og er blevet dygtig til den . Men gør
ikke som min tidligere patruljefører :
Han begyndte med at lære denne
melodi - og endte dermed. Det blev
lidt kedeligt, når vi skulle synge, for
hver gang skulle vi synge denne
sang.
Kan du ikke komme videre af dig
selv med andre melodier, kan jeg
foresl å dig at købe nogle noder
med guitarbecifring , og da helst
nogle vandresange eller sømandsviser, da de som regel er lettest.
Der findes et væld af dem , og når
du har lært at spille flere melodier,
kommer resten ganske af dig selv med lidt træning - og du kan snart
spille alle melodier.

REDIGERET AF HENRY CHRISTENSEN
Grønlandsk TF-penneven
Tropslører Nikolaj !saksen , Sletten pr. Juli anehåb , ønsker meget at korrespondere med
en syddansk t ropsfører eller tropsassistent.
Nikolaj er fisker , og Sletten er en liskerby ,
så måske bør det være en tropslører fra en
lignende by. - Nikolaj skriver godt dansk og
sender mange hilsener fra sin trop til syddanske spejderkammerater .
Vær Beredt , sagde redaktionsmusen og halede sin kam op af lommen .

A?~
-Øv min hund har lige spist den mad
jeg har lavet.
- Det skal du ikke v•re ked af, du
kan jo fi en anden hund.

Cyklechefen
Chefen for Det Danske Spejderkorps , Thorkild Glad , har netop slået et slag til vejledning al den cyklende ungdom .
Han ønsker en fortegnelse over samtlige
færdselsårer med cykelstier i kongeriet Danmark . - Og han foreslår , at der anlægges
cyklestier på nedlagte jernbaner.
Sjællands Tidende
~•G rønnegirden cc

til leje

KFUK Spejderne i Silkeborg har i 1965 købt
en ejendom , der skal udbygges t i l lejrbrug .
Der er 20 tdr. land jord egnet ti l primitiv lej rliv. Desuden er stuehuset klar til udleje nu ,
der er plads til 30-35 spejdere + førere. De
sanitære forhold skulle være i orden fra ca .

1. 5. 67.
Ejendommen ligger ved Bryrup , en smuk
egn - meget velegnet til sommerlejre .
Lejrens adresse: >>Grønnegården «, Sejet pr.
Bryrup , tlf. Bryrup 134.
Nærmere oplysn inger vedr . lejeafgift m. v .
fås hos fru Sigrid Jensen , Århusvej 32, Silke-

Fire patruljeblade i en trop
Vi har igennem længere tid tænkt på at sende
vort patruljeblad »Kureren • ind til Magasinet .
Vi ville dog først lade det passere sin 2. år·
gang , således at vi kunne vise , at det var et
levedygtigt patruljeblad . l mellemtiden har
troppens andre palru ljer også startet egne
patruljeblade , og jeg synes derfor, at det vil
være synd at omtale vort eget blad KUREREN uden samtidig at præsentere OXEN fra
Oxepalruljen, HJORTE fra Hjortepatruljen og
FALKE NYT fra Falkepatruljen .
Mange spejderhilsener fra

Fornem nytårshilsen
Denne fornemme , bogtrykte nytårshilsen er
udsendt ti l alle Pelikanpatruljens venner.

_. .
.......

...

,

--~

Darcee

Mange troppe har tjent en ekstra skilling ved
salg af juleneg sidste år. Kong Volmers trop
solgte over 1000 stk. - Tor Jarl har tjent
3000 kr.

•••••••

Babysitterkorps

Spejder-Tidende
vil være glad for at høre fra patruljer,
som har patruljegrund .

værre som
igen.
Nu har man lundet en genial løsn ing ,
i det det med omgående virkning er vedtaget , at hver patrulje skal bruge sit
lampemærke : PHILIPS- POPE - OSRAM
- SM og TUNGSRAM .
Nu ved man , om de , der bruger pæren ,
også har lov til det!

.. ........

PF , Skovduerne
2. Østerbro - Ridder Roland

borg .

Ugle-Posten
Fra Tårnuglerne , 3. Odense , har vi modtaget januar nummeret af patruljebladet.
Det har nu eksisteret et år og udgives
og uddeles regelmæssigt til patruljens
medlemmer samt alle afdelingens førere.

BRUG PÆREN
l en trop har man
haft svære problemer
med belysningen, for
når der n røg« en pære , hændte det lej lighedsvis , at patrulhos
jerne • lånte•
hinanden , men desoftest glemte at aflevere

Det danske spej derkorps , Det danske pigespejderkorps samt KFUM og KFUK spejderne
har i samarbejde med foreningen for spatisk
lammede børn dannet et babysitterkorps , som
står til tjeneste for forældre med spatisk
lammede børn i København. Forud for dan·
nelsen af korpset er der holdt et instruktionsmøde på Rigshospitalet , hvor omkring 100
spejdere deltog . Ideen er spejdernes egen .

Apropos redningsveste
Som et led i den planlagte »Tornehageserie• er en kreds af førere i øjeblikket
i gang med at udarbejde forslag til et
standard-sikkerhedsregleme nt for sø-troppe , og i dette forslag til tropsrådene vil
også spørgsmålet om redningsmateriel
indgå. Det vil bl ive anbefalet, at rådene
nøje holder rede på , om behørigt materiel findes til alle ombord , og at man
påser, at hver mand har sin personlige
redningsvest (ikke svømmervest) , samt at
denne redningsvest er af en god og af
skibstilsynet anerkendt kvalitet .
Den i Magasinet tidligere omtalte kulsøvest må betragtes som værende udelukkende til brug i Kulsø-lejren samt ved
kanosejlads på åer og lignende , idet
nogle af de i handelen værende kunststoffer ikke er modstandsdygtige overfor
olie og maling , og derfor ikke anbefalelsesværdige til brug for søspejdere, der
jo kan bl i ve udsat for at komme i kontakt
med begge disse stofnedbrydende sager.
Hartvig og

Skipper
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SPEJDER TIDENDE og ÆRESSIDEN har f ået ny redaktør :
Henry Christensen fra Esbjerg. - Vi byder Henry ve lkommen t il det nye
job og håber, at bladets læsere vil gøre ham det let ved - som hidtil - at
indsende bidrag , når der er et eller andet særligt at berette fra de enkelte
afdelinger.
·

Sp~DER+TfOENoE
FORTSAT

Konkurrencen om
nordens største snemand
. . . forts ætter til 25. apri l !
Udnyt sn een , når den er de r.
Dagbladet AKTUEL T bragte i december denne illustration til en lille
notits om de mange snemænd og
-koner, der forv entes at ville rejse
sig rundt omkring i landet.

Nu kan sneen bare komme an!

Flere patruljeduelighedstegn?
>> Skal vi have flere patruljeduelighedstegn - måske nogle med et
lidt me re bymæssigt tilsnit? « - var
et af de spørgsm ål, der blev be handlet på DAS mødet i november.
Blandt de fremmødte divisionsassistenter var der bred tilslutn ing dertil , og der blev straks nedsat et udvalg på fire mand , der arbejder vi dere med sagen .
Hvis DU sidder inde med et godt
forslag til et nyt patruljeduelighedstegn , skulle du tale med den
lokal e DAS de rom .
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Få det gjort ...
Hjem fra skole - teen er drukket,
en magelig lænestol står indbydende henne ved vinduet, Familie-Journalen og Anders And ligger på bordet. Og netop i det øjeblik du vil
sætte d ig til rette i stolen, er der
, noget i dig der siger:
Det er tante Amalies fødselsdag
i morgen - hun husker altid din .
Eller : Jeg burde vist egentlig pakke
min rygsæk til weekend turen i morgen , der er jo ikke megen tid, når
jeg kommer hjem fra skole. Eller :
Fru Brandt sagde i morges, at Knud
skulle ligge i sengen , så ham må
jeg se at få besøgt.
Dit ansigt får et let lidende udtryk, du slentrer henimod lænestolen. A skidt, og da der ikke falder
dig en pasende undskyldning ind ,
lader du dig falde ned i stolen .
Det er ikke det, at du ikke har i
sinde at gøre disse ting. Tante Amalie er mægtig flink , og du pleje r alt id at sende en hilsen .
Det bliver sikkert en he rlig weekend tur i morgen, og Knud er en af
dine bedste kamme rater, så naturligvis vil du besøge ham . Det kræver blot en personlig anstrengelse
at få gjort disse ting , og efter skoletid er det så f ristende at dase . Men he r er det at pointen ligger.
Hvis du på forhånd har besluttet at
gøre en ting , er det ligesom , at
energien melder sig af sig selv,
når øjeblikket kommer. Hvis du på
vej til skole har sagt til dig selv :

l eftermiddag skal jeg have skreve·
til tante Amal ie og pakket rygsæk ,
og hvis der bl iver tid , efter at jeg
har læst, stikker jeg hen til Knud .
Giv dig selv ganske bestemte ordrer i så god tid som muligt, og du
ser, at livet er meget nemmere at
leve .
G l a s d a m i >> Stafetten «
(Set. Jørgens Trop)

.. spejderhjælpen" 1966
V i ha r nu sluttet afregn ingen f ra afde li ngerne ,
og d er er i 1966 indkomm et
154.000 kr.
i vort korp s. Sidste år ind kom der 144. 400 kr.
Fra alle 4 korps er i alt indsamlet 655 .000 kr.
Dett e er en fre mgang på 45.000 kr. i forhold
ti l si d ste år.
Korpskonto ret

Konfirmati onsgaver
- og andet som er rart at have
SUREKNIV
den originale HA-kniv
28,50
alm. model
do. med sikring 29,50
m. merlespiger 39,50

SVERIGE INDBYDER
1987 er •Internationalt år• i Sverige
Nu foreligger de første indbydelser til lejre
uden for Danmark . Her er en række gode muligheder:
Svenska Seoulforbundet arrangerer disse:
Stockholms spejderdistrikt afholder •Anhammar Lejren« ved Anhammer 11 km NV for
Stjarnhov ved søerne Dunkern og Mistein i
dagene 12.- 21. juni . Pris sv . kr. 165,-.
tlrebro Spejderdistrikt afholder •lrolltivenlejrencc ved søen TrehOrningen i Tiveden , NV
for søen Vattern den 2517-4/8. Hertil indbydes
9 spejdere + 1 fører. Pris ca . sv. kr. 100,- .
Kelmården Spejderdistrikt afholder •Kolmården-Lejren« ved Bråviken i nærheden af
Norrkobing i dagene 2517- 2/8 + 1 uges privat
indkvartering . Ingen lejrafgift.
Sodra Skånes Spejderdistrikt har •Aimii·
Lejren«. Almo er en ø i Blekinge skærgård i
det sydlige Sverige , 2817-7/8 + 1 uges privat
indkvartering før eller efter lejren. Prisen
endnu ikke fastlagt.
Endvidere afholder Sodra Skånes Spejderdistrikt •Hiirrs Nygård-Lejren« ved Sjobo 50
km øst for Malmo . Lejren er permanent hele
sommeren. Perioder: 30/6-917 , 717- 1617, 14172317 og 2117-3017. Pris pr. periode sv. kr. 88,-.
Kul la Spejderdistrikt har en tur til vor egen
ø Bornholm. Lejren skal ligge på DQS ' plads
Øster Sømarken ved Pedersker i dagene 7/617/8 + 1 uges privat indkvartering i Helsingborg-området før lejren . Den ligger jo lidt
sent for danske , men hvis .. Pris sv. kr. 125,-.
Gateborgs Spejderdistrikt afholder •liveden-Lejren« ved søen TrehOrningen i liveden
den 22!6-30/6. Pris sv. kr. 100,-.
Endelig afholder Svenska MissionsfOrbundets Spejderkorps Skåne Distrikt •Vildmarkslejren lostarp« ved lostarp ved Hassleholm i
Skåne i dagene 3117-6/8. Ingen iejrafgift .
Varmlands KFUM-Spejder-distrikt indbyder
til •Ransiiter-Lejren• ikke ret langt fra Karlstad fra 7.-20 . august inkl. nogle dages privat
indkvartering. Pris sv . kr. 50,-.
Norra Smålands Distrikt afholder lejren •Stq·
resjon 67•, 3 km NV for Sodafors fra den 13.21. juni + 1 uges privat indkvartering. Pris
kendes ikke endnu .
Miirsta trop har en •Group Camp• på Viissaro , en af øerne i Stockholms skærgård fra
den 4.-11. august + 1 uges privat indkvartering. Prisen er her sv. kr. 90 ,- , og aldersgrænserne er 13--15 år.
Henvendelse om deltagelse og nærmere
oplysninger fås gennem • Fællesrådet for
Danmarks Drengespejdere• , Postbox 44, København K. - Reglen er den , at en patrulje
er indbudt til at deltage , men at en trop også
Leif Paltorp
er velkommen.

Baden-Powell
- manden med de to liv
470 sider med mange fotos og tegninger

heft. 48,50
indb. 64,50

Skrivemappe
m. lilje i guld 10,50
Fotoalbum

16,85

SOVEPOSER
LAMA krøluld
LAMA Springelaud
LAMA Dynella
DYNELLA posetæppe
UMANAK
l VIGTUT
LABRADOR posetæppe

44,50
115,00
159,00
169,00
89,60
99,50
108,00

GUITAR
-det kendte Musima fabrikat
125,00- 145,00- 235,00

Kortmålere __.... . . ___ . _.. . . . . _. _... __. __ . . 13,25 og 16,50
Manchetknapper- ægte sølv ....... .. . ... .... __ par 24,50
Telegrammer med spejdermotiv ... .. . ... . . _. 1,00 og 2,75

Det Danske Spejderkorps Depot
Nørre Farimagegade 38 • København K • Telt. PA 4528
Odense:
Klostervej 19
Telf. (09) 11 2418

.lrhua C:
Frederikagade 89
Telf. (06) 13 3613

Aalborg:
Danmarkagade 3
Telf. (08) 13 87 33

Depotet er korpsets egen forretning og giver bonus til korpsets afdelinger
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riddere

( ) ildbor

7. Arhus
SM Ib Bille
PA Niels Smedegaard

Prins Borritz
Ole Børring-Møller
Palle Sick Børgesen

Jon Litles trop
SM Peder Folding Jepsen
PA Sten Svensson

13. Arhus
SK Olaf Christensen

7. Odense
PF Carsten Pedersen

Ø

spejdere

1. Hobro

0301<M
30 KM
l. og Il. Ringe flok (13 ulve)
Store Bjørn flok, Holbæk
(20 ulve)
2. Hellig Anders (8 ulve)

OALLE12

evanelringer
100 KM
1. Hobro
Jens Strange

Harry Jensen

Leo Sørensen
Torben Due

7. Arhus
SM Ib Bille
PA Niels Smedegaard

Hejls
Erik Pedersen

Prins Borritz
Palle Sick Børgesen
Ole Borring-Møller

75 KM
1. Hobro
Leo Sørensen

Alle 12
lbex - John Andersen
Mink - Erik Carstensen
begge fra 1. Herlev Jungleulvene

Gir det for langsomt
Fra forskellig side har vi modtaget klager
over, at der går for lang tid , inden vi bringer
indlæg til æressiden . Desværre kan dette
ikke være anderledes , da bladets redaktion
slutter ca. 1'h måned forinden , det udkommer. Hvis det så tillige er så uheldigt, at et
indlæg kommer frem lige efter redaktionens
slutning, varer det altså henved 2'h måned ,
inden det kommer i Magasinet. Hertil kommer det antal dage, de enkelte TF' er er om at
ekspedere meddelelsen til bladet - og denne
tid er vist højst variabel fra trop til trop.

*

Hvornår var din trop sidst nævnt
»Spejder-Tidende• ?
Har l en fast mand , der sender tropsnyhederne ind til Magasinets redak-

tion?

60 KM

®væbnere
Hejls
PF Poul Skriver
PF Christian Juhl
PA Finn Mortensen
Poul Pedersen
1. Hellig Anders
John Anderberg
Carsten Roth
Jan Frandsen
Bjørn Bentzen
Knud den Store, Alborg
SM Jens Jørn Kragh
Kongsvang
PA Per Windeleff
Lorenz Tuxens Trop
Jan Kæraa
1. Odense
Niels Kragh Hansen
Jeppe Aakjær, Skive
PA Torben Sattrup

5. By
PF Birger Frandsen
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Hejls
PF Christian Juhl Christiansen
l ng vart Skafte Hansen
Poul Pedersen
Erik Pedersen
1. Hobro
Vagn Bjørn
Kurt Bjørn
Hans Jørgen Bisgård
Per Thyrestrup
Torben Due
Harry Jensen
Leo Sørensen
Jens Strange
Torben Hansen

Virum
PF Erik Helweg-Larsen
PA Anders Høyer
Peter Jakobsen
Søren Becher
Jørgen Matthiasen
Martin Christensen
Knud den Store, Alborg
PF Jørgen Lorentzen
PA Søren Uggerhøj
Steffen Jacobsen
Per Christensen

Patruljeduelighedstegn
Ved nytårsparaden den 8. januar blev et af de første (måske det første) patruljeduelighedstegn i korpset uddelt. Det var Bjørnepatruljen, Lorenz Tuxens
Trop , Hørsholm , der var blevet færdig med deres hytte til •hyttebygning«.
Patruljen påbegyndte arbejdet i august, og siden gik det jævnt fremad. En
del patruljemøder er medgået til hytten, og ud over disse er der brugt 111
timer, fremgår det af patruljens arbejdsskema. l øvrigt har der været god tid
til det almindelige patruljearbejde ind imellem.
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