OPFR ISKN INGS KURS USI
FØRS TEHJ ÆLP
for nylig for at se et moderne stykke , og hvem skildrer mit raseri (nå,
l FØRSTEHJÆLP
det gør jeg jo da forresten selv)
Ørnepatruljen spiller hugbold
over i tre stive klokketimer at være
Ørnene spiller hugbold med Olufs
vidne til , at forfatterens hele hensovepose . Uheldigvis rammer den
sigt med sit stykke åbenlyst var at
pludselig med stor kraft Peter Vigvælte den størst mulige mængde
go 's store braktud .
eder og forbandelser og allehånde
Han ryger på halen med et brag
kraftudtryk ud over et forsvarsløst
med blodet fossende ud af næsen
publikum .
og ned ad den pæne, reglementeMed skam at melde morede pubrede uniform.
likum sig overdådigt - ja, enkelte
Hvad ville du gøre i den situaformeligt vrinskede af grin .
tion?
Således overdænget med latri(Læs det rigtige svar side 77)
nære udtryk randt det mig i hu , at
• sproget (og du og H . C. Andersen
bruger det samme: dansk) er et
OM AT UDTRYKKE SIG
fintmærkende og følsomt instruMan kan udtrykke sig på mange
ment, og at det hænger nøje sammåder, når man ønsker at meddele
men med den p erson , der betjener
sig til omverdenen . En maler gør
sig af det.
det gennem sine billeder, en komSøren Kierkeg ård illustrerer det
ponist gennem sin musik , en forfatsådan:
ter gennem sine bøger. Alle gør vi
Klovnen på et teater kom frem
det gennem vor tale. Og den måde ,
tæppet og meddelte publiforforan
,
sprog
hvorpå vi former vort
kum , at teatret var brudt i brand.
tæller unægteligt en hel del om os.
Man lo.
Jeg gik til en teaterforestilling
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TEKST : SIFON . TEGNING : GAS
Han gentog det højere og med
indtrængende alvor.
Publikum morede sig larmende .
Klovnen anråbte dem fortvivlet
og med rædslen malet i ansigtet
om at tro på meddelelsen .
Publikum kastede sig hen ad
bænkeraderne og græd af grin.
Således tænker jeg mig , at jorden vil forgå, under almindelig jubel fra folk , der tror, det er en vits .«
Med disse mange , mange ord vil
jeg egentlig bare sige : Tænk lidt
på dit daglige sprog . Det fortæller
så meget om dig .
Den gamle redaktør
(Stifinderen)

Sherwood turneringen
... er nu på sit højdepunkt!
1247 patruljer er på sporet af Robin
Hood .
1247 patruljer vil også vide at gennemføre .
DIN patrulje er en af dem!
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Byg en by med ca. 1500 huse. Omgiv den med en jordvold, der øverst
er forsynet med et palisadeværk.
Indret byen med arbejdende værksteder, hvor der bygges skibe, hvor
der udsmeltes jern og støbes bronce, hvor der brændes ler og svides
kul. Byg uden for byen en trækirke
og måske en kongsgård. - Opbyg
dertil et bavnesystem, der kan alarmere hele landet i løbet af en eneste nat. Fremstil endvidere handelsvarer til et kæmpemæssigt internationalt marked. Gør byen levende
fl!ed 10-15000 indbyggere
Dette er i korthed den opgave,
som hermed stilles Det danske
Spejderkorps. Løsningen skal være tilendebragt den 10. august 1969.
Og det er ikke nogen tilfældig
by, der er tale om. Det drejer sig
om intet mindre end at genopbygge den by, der en gang var Nordens største. Det sted, hvortil alverdens købmænd hvert år stævnede til måske Nordeuropas største
marked.
Det drejer sig om at genoplive
Nordens hovedstad
vikingetiden:
Hedeby.
Kender du noget til Hedeby? ikke meget måske. Det vil du komme til. Thi uden dit medarbejderskab vil det ikke være muligt at løse denne kæmpeopgave, som er
den største, Det danske Spejder-

korps nogen sinde har stillet sig.
Erfaringen viser, at drenge og
unge kan løse næsten enhver opgave, som kan løses, blot man giver dem lov og sørger for de rette
midler og materialer.
Nu får l chancen. Alt vil blive sat
ind for at skaffe de bjerge af materialer, der skal til. De nødvendige
pengemidler vil blive skaffet til veje, således at l for en gangs skyld
kan få lov til at tumle med en stor
og spændende opgave.
Men opgaven er ikke stillet for
jeres skyld alene.
Det er tillige en tjenesteopgave.
Når opgaven er løst, vil vi have
opbygget en model i fuld skala af
en Vikingeby, således, som den så
ud for 1000 år siden. Dette kan have
en betydelig interesse for offentligheden. Vi vil hermed levendegøre
resultaterne af mange års arkæologiske arbejde. Som en kæmpemæssig billedbog vil Ny-Hedeby kunne
fortælle en hel masse om, hvordan
vore forfædre levede og virkede.
Også arkæologien vil kunne have gavn af eksperimenterne, fordi
dens teorier om arbejdsprocesser
o. lign. her vil kunne efterprøves i
praksis.
Det drejer sig altså om en alvorlig opgave, og alt, hvad der bliver
lavet til denne lejr, må derfor udføres så rigtigt som muligt med de

Langskib, Norge, omkr. 1200
fundet indridset på
træstykke.

Trykt i Clemenstrykkeriet, Arhus
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Skibsbygning 11. årh.
Bayeux-tapetet

materialer og redskaber , som vikingerne selv i sin tid brugte.
Alle, der i dag er medlem af korpset, også l, der endnu er ulve, vil
komme til at trække jeres del af
læsset, og kun hvis alle går alvorligt ind for opgaven , kan den løses
tilfredssti Ilende.
Hidtil har kun nogle få arbejdet
med planerne. Snart vil de sønderjydske divisioner blive inddraget,
og når sommerferien kommer, vil
den f ørste pionerlejr i Ny-Hedeby
blive afholdt. Til denne indbydes
alle patruljer, der har været på •
Kulsø, alle skovmænd , rovere og
førere . Senerehen vil int eresserede
patruljer og troppe her i Magasinet
kunn e hente arbejdsstof, så de også kan være med . Således vil arbejdet efterhånden brede sig som ringe på vandet indtil august 1969, da
alle landets spejdere stævner til
Ny-Hedeby for i korpslejren at gøre opgaven ende lig færdig.
Stevninggård: De sønderjydske
spejderes og korpsets nye cente r
ved Hostrup sø. Område ca. 65 tdr.
land, beliggende i et afvekslende
landskab . Nær hovedvej 10, nær
Hærveje n, 12 km syd for Abenrå, 3
km fra Klipl ev station.

Byen bag volden

Ny-Hedeby, Korpsets nye pionerlejr:
Adgang har alle spejderpatruljer,
der tidligere har været i korpsets
p ion enl ejr i Kul sø, samt alle korp-

T e r m i n e r: 1.- 30. juli 1967.
P r i s : 2,50 kr. pr. dag + proviant.
Denne købes hos lejrledelsen efter
forudgående bestilling.

Jernalderovnene arbejder

-

Bulhus Hedebotype
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sets skovmænd og rovere .- Alle
korpsets førere kan deltage som
rovere . Civile (fortrinsvis arkæologistuderende) kan i begrænset omfang deltage efter nærmere aftale.

O p g a v e r : Bygning af bul huse,
arbejde med jernudsmeltning , kulsvidning , bygn ing af trækirke m. m.
T i l m e l d e l s e : til korpset snarest. - Tilmeldelsen må omfatte:
navn , fødselsår og dato, adresse,
patrulje, trop (klan) , forældres og
tropsførers underskrift (gælder kun
for spejdere og skovmænd) , ankomst- og afrejsetidspunkt
P a t r u l j e r : Patruljer må være
på mindst 3 højst 10 mand . Deltager mere end en patrulje fra samme trop , må disse være i lejren på
skift. Patruljern e må gerne være
sammensat af flere patruljer, evt.
en førerp atrulj e, ligesom spejdere
fra forskellige byer gerne må danne
patruljer sam men . Det forudsættes,
at alle spejdere også deltager i deres egen sommerlejr.
B a d n i n g : V il du bade, foregår
det for alle uden undtagelse som
.i Kulsø, d . v. s. med redningsvest.
Når du tilmelder dig, vil du bl. a. få
tilsendt en tegning , så du evt. selv
kan lave en kulsøvest.
S l i d o g s l æ b : Vær sikker på et :
der venter jer masser af arbejde,
slid og slæb med vabler i fingrene
og ømme muskler ; der venter jer
vanskelige opgaver, som måske ingen af jer før har prøvet. Men der
venter også masser af oplevelser,
godt kammeratskab og hyggeligt
samvær.
Vel mødt i Ny-Hedeby -67
Hartvig og Ole.

•

Noget helt nyt ...

fiskegrej
-b åde for beg ynder e
og de mere erfarne

Nu skal patruljens
udstyr efterses!
-og det, der mangler
eller skal fornyes,
finder du i

DEPOTETS nye
o

FORARSKATALOG
Fastspolehjul DAIWA
en meget populær serie - 5
størrelser fra 11,95 til 62,75

Læs det grundigt igennem, tal med din
tropsfører om de store ting - og bestil
i god tid

DAM glasfiberstænger
6 ' til 9 '
fra 22,50
POWER glasfiberrør
stænger
luxus udf. 7' -8' -9' fra 45,00
TRIPLE-FIS H line
0,25 -1 ,O mm
fra 2,50
Blink og pirke

fra 1,25

- og hvis du vil have det
allerbedste:

ABU
Hjul
fra 51,00 ti l 172,50
Stængerfra 21,85 til171,50

Gem kataloget, det er vældig godt at have, når
man skal skrive ønskesedler

- og alle de kendte
ABU-blink og spinnere

Det Danske Spejderkorps Depot
Nørre Farimagsgade 38 . København K . Telt. PA 4528

Bruger du AB U kan du deltage
i konkurrencen om
>> alle tiders drømmefiskerejse <<

- Odense:
Klostervej 19
Telt. (09) 11 2418

Arhus C:
Frederiksgade 69
Telt. (06) 13 3613

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

Depotet er korpsets egen forretning og giver bonus til korpsets afdelinger
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Se det er jo ikke erhvervsfiskeri ,
der her er tale om . Du har jo nok
en gang imellem, når du har cyklet
en tur i havnen eller til stranden
bemærket disse , måske for dig besynderlige mennesker, der står med
en stang i hånden og kigger forhåbningsfuldt ud over vandet. Du
spørger måske dig selv, hvad de
står der efter. - Det er sikkert en,
som også har cyklet rundt engang
og spurgt sig selv om det samme,
som du. Han har blot været så
heldig , at den nysgerrighed og det
fangerinstinkt, som ligger i os alle ,
hos ham er blomstret op, og han
har da overvundet sig selv om morgenen til at komme tidligt ud af
fjerene (det skulle jo ikke være
nødvendigt for dig at overvinde, for
det er jo ganske naturligt hos alle
friske drenge at komme tidligt op) .
Men problemet er måske så, hvad
du skal lave. Prøv at tage ud at
fiske , er det råd , jeg vil give dig .
Når du blot en gang har stået ved
kysten , og solen er ved at stå op,
og alt er stille med undtagelse af
det naturlige dyreliv, der bevæger
sig , og du står med fingeren på linen og venter på, at det skal rykke
i stangen , så er jeg overbevist om ,
at det ikke er sidste gang , du har
prøvet det. Det kræver selvfølgelig ,
at du ikke stiller alt for store forventninger i begyndelsen . Første
gang , du er ude , får du måske slet
ikke noget med hjem , men den
glæde og stolthed , der gennemstrømmer en, når man fanger sin
første fisk, er ubeskrivelig. Du må
simpelthen prøve det. Nu skal vi
ganske kort omtale lidt af det grej,
som du kan starte med.
Det første , vi skal snakke om , er
hjulet, og her kan vi anbefale dig
et såkaldt fastspolehjuL
På fastspolehjulet står spolen fast
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Fiskeknuder som holder
ENKELFISKERKNUDE

BLODKNUDEN

FLUEKNUDER

~~~

~.~
-··

_

• Blodknuden • alle fiskeres idealknude til sarnmenbinding af nylonliner
OPHÆNGERKNUDEN

Enkel •fiskerknude• for
sammenføjning af 2 liner
(ikke massiv nylon)
BLINKKNUDER
Knude til at fastgØre linen i bhnket
Enkel

~

L

FASTSPOLEHJUL

~
--

·

~

BLINKTYPER

Her ser du eksemplerplet par

Dobbel

blinktyper

Til venstre: Den almindeligste pirk tB torskefiskeri
I midten: Et »MA f< blink beregnet til geddcfiskeri . De forskellige blink kan fås i far-

ve rne guld, sølv og kobber .
Hvilken farve blink. der skal
anve nd es, afhænger af vejret
Til højre: En vob ler, som an-

LineiØkJ for bl.a. at
fastgØre ophængere eller
synk
KÆRLIGHEDSKNUDEN

SPOLEAKSELKNUDEN

•Kærlighedsknuden• eller
såkaldt forfangslØkke
Blink
4- 7 g

7-!0g
10-15 g
15-30 g
over 30 g

vendes til geddcfiskeri. Foran
sidder en *Ske4c, so m kan indstilles alt efter hvilken dybde,
den skal »køre ec i

T

God knude til fastgØrelse
af linen til spolen

Line

0,20---0,25
0,25-0,30
0,30---0,35
0, 35-0,40
mindst 0,40

kastet, mens linen løber ud , idet
linen vikles af på tværs over spolens kant. Ingen af hjulets dele
bevæger sig under linens udløb i
kastet. Der løber ikke mere line fra

spolen , end pirken selv trækker af,
ligegyldigt hvor kraftigt kastet udføres. Det forhold , at spolen står
stille under kast, bevirker, at der
aldrig bliver overløb og dermed

følgende »fuglereder« i hjulet. Slitagen er ligeledes langt mindre, og
holdbarheden dermed forøget.
Derefter skal vi snakke om fiskestangen , og her kan vi anbefale dig
en glasrør- eller glasfiberstang 7'
til 9' lang.
Det mest almindelige er bundfiskeri fra kyst og mole, og det vil
vi foreslå, at du også begynder
med.
Ved bundfiskeri sætter du blyloddet nederst, og det skal veje
ca. 20- 35 g, og linen skal være ca.
0,30-0,40 mm tyk. Nederst sætter
man blyloddet og ovenover en eller to kroge , og krogene monteres
på en t af. Tafsen skal være 10-15
cm lang. På linen bindes en lineløkke, som tafsen bindes fast i. Afstanden mellem tafsene er ca.1520 cm . På krogene sætter du regnorm, sandorm eller sild. Du kan også bruge blink. Blinket kaster man
ud og spinner ind igen , men du
skal sørge for ikke at få bundbid .
lndspinningen foregår ved , at du
rullier langsomt og hurtigt ind for
at få en uregelmæssig gang . Der
findes en del serier af bl ink f . eks.
ABUs >>MA-blink« serier.
Hvis du har mulighed for at fange gedder, kan du bruge en wobler. Den bedste at starte med er en
der er rød og hvid med stilbar ske
ca. 12 g og 0,35 mm line. Den er
bedst under alle forhold.
Til sidst skal du tænke på, at der
findes forskellige regler og bestemmelser for fiskeri, specielt angående ferskvandsfiskeri må du huske at få tilladelse til at fiske af søens eller åens ejer eller at få fisketegn, hvorpå du kan læse, hvor du
må fiske .
Dertil udvis hensynsfuld optræden og husk at rydde op efter dig ;
det pynter ikke at efterlade papir,
knækket line eller småfisk, du ikke
har gidet tage med hjem.
GOD FORNØJELSE
Bøger om fiskeri:
B. Jackson. Sådan fisker man ved hav
og fjord.
Politikens: Jeg er lystfisker .
Søren Salmo: Sådan finder man en fi·
skestandplads ved strand, sø og å.
Herluf Petersen og Arne Nielsen:
Fisketips og fi skerglæder.

Tornehage-serien
Som tidligere omtalt er en ny bogserie under navnet Tornehage-serien , omhandlende søspejderemner,
under udarbejdelse , men da vi jo
gerne vil have disse øger så gode
som mulige , og da redaktionen derfor vil tage nogen ·tid , må vi anmode jer om ikke at blive utålmodige ,
men afvente sagens gang. Den første, >> Aiborgjollen« er snart klar .

De nye duelighedstegn
Lods, Skibskender og Rigger er de
nye tegn , der navnlig henvender sig
til søspejdere , og som skulle føre
til en yderligere dygtiggørelse af

patruljens medlemmer netop på disse specielle søfelter. Derudover er
der ved den nye udformning af navigatørmærket sket en skærpelse
af kravene for erhvervelse af dette
mærke, der bør høre til de mærker,
som enhver fartøjsejer sætter en
ære i, at han selv og alle hans drenge bærer, idet det jo tilkendegiver,
at bæreren har viden om, hvordan
reglerne om færdsel på søen lyder
- og virker.
Som det vil fremgå af den nye
»Prøver og duelighedstegn«, vil
mærkerne få følgende udseende:
LODS vil være et rødt-hvidt flag
delt på langs og være af samme
udseende som det flag, et lodsfar-

1. Lods
2. Rigger
3. Navigatør
4. Skibskender

1

tøj fører, når det om dagen ligger
på sin station , klar til at gøre lodstjeneste.
SKIBSKENDER vil være et cirkelrundt mærke med silhuetten af
en isbryder aftegnet.
RIGGER vil have samme facon
og være forsynet med billedet af
en klædekølle og et merglespir, der
jo hører til riggerens vigtigste værktøjer.
Og endelig vil NAVIGATØR have ændret udseende fra det khaki-

farvede mærke med ankeret over
bølgelinierne til et rødt-hvidt-blåt
mærke af samme udseende som
omslagsbilledet på den gamle udgave af >>Navigatørbogen<< (der i
løbet af foråret vil foreligge i nyredigeret udgave) nemlig en rød
tokost i sit rette element.
Vi håber, at patruljer og troppe
må få glæde af disse nye tegn, der
giver nye muligheder for udfoldelse
på >>vandfronten<<.
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»J3fångut« ekspeditionen
Strabadser og eventyr venter
den grønlandske ødemark ...
nårdetvelforberedte ekspeditionshold til sommer drager ud på korpsets første roverekspedition i ·de grønlandske bjerge nord for polarcirklen.
Ekspeditionsholdet vil bestå af 100
til 150 rovere fra hele landet, som
sammen med grønlandske fjeldmænd og rovere vil gennemføre
den flere uger lange vildmarksvandring fra Sdr. Strømfjordsbasen til
Holsteinsborg.
Flere hundrede rovere i landets
klaner har i vinterens løb arbejdet
med forberedelserne og deltaget i
det omfattende træningsprogram Grønlands Rover Planen, også kaldet GRP'en- der startede den 1.
september sidste år.

<"",.-T~
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»olangut« ekspeditionen
DET DANSKE SPEJDERKORPS
og r&Pf"oduceret på grundlag al
k()rtene i 1:250000(66V. 1og2. 67V 1og2)

Udarbe jdet

MED TILLADELSE AF GEODÆTISK INSTITUT
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GRP'en har kørt som som rovernes årsopgave i vinteren 66-67, og
den har givet roverne et nøje kendskab til Grønland og grønlandske
forhold , samtidig med , at den har
sikret de rovere, som skal deltage
i ekspeditionen den bedst mulige
teoretiske og fysiske form , således
at alle kan gennemføre ekspeditionen i overlegen stil.
Der er som bekendt ikke megen
skov på Grønland , og det er i bogstaveligste forstand heller ikke nogen almindelig ••skovtur«, roverne

JØRGEN WEIRSØE
lægger ud på i den grønlandske
ødemark, for der kræves både træning og kræfter for at klare det
uvante og vanskelige terræn .
De første 30 km fra Sdr. Strømfjordbasen bliver nok det letteste
på turen , for her sejles roverne i
amerikanske landgangsfartøjer, men
efter landgangen deles ekspeditionsholdet i 15 mands klaner, og så
går det videre til fods , op og ind
over vildmarken i dagsmarcher på
15 til 30 km i luftlinie .
Det lyder selvfølgelig ikke af mere, end hvad enhver normal patrulje
vil kunne klare, men store, sumpede
strækninger samt bjerge , søer og
elve, der skal forceres , skal nok vise, at der er brug for deltagernes
gode kondition . Og som et ekstra
krydderi til de fysiske strabadser
vil små myg og fluer i millionvis kaste sig over roverne og prøve at

.

f

stikke sågar gennem støvlernes
snørehuller. Kort sagt, her er lagt
op til en eksped ition , som vil slide
den daglige fernis af den enkelte
og bringe det gode spejderkammeratskab til fuld udfoldelse i eventyrlige omgivelser.

For selvfølgelig vil ekspeditionen
blive et eventyr for hver eneste af
deltagerne, et eventyr, der vil få
alle de mindre bekvemmelige sider
af vildmarksvandringen til at blegne.
••Kantagut«, som er ekspeditionens navn , er det grønlandske ord
for broderskab , og de grønlandske
rovere , der deltager i ekspeditionen , vil skam også komme til at
yde deres bidrag til, at ekspeditionen kommer til at leve op til sit
navn. Ikke mindst når klanens middagsmad skal sikres, hvad enten
den skal bestå af rensdyrbøf, rypeeller haresteg eller måske af friskfanget laks.

Ekspeditionen skal løse en række lettere videnskabelige arbejder
undervejs, og efter de første dages
vandring samles hele ekspeditionsholdet i en tre dages standlejr i
ltivneqdalen , en skøn dal , hvor en
righoldig lakseelv slynger sig mellem de blånende bjerge.
l standlejren vil velfortjent hvile
skifte med fiskeri og klanting , og
her er også sp ændende oplevelser
på programmet - som f . eks. bestigningen af det 1800 m høje fjeld
•• Pingo «, hvorfra der er en enestående udsigt over ekspeditionsområdet og Maligiaqfjorden , der har
forbindelse med Davidsstrædet
Fra standlejren går turen mod
det lille udsted Sarfanguaq , hvis
befolkning på 180 ernærer sig ved
jagt og fiskeri . Her vil roverne møde det gamle Grønland , som på
grund af tilflytningen til de større
byer snart vil forsvinde . l vinterens
løb har ekspeditionsholdets deltagere fremstillet gaver til befolkningen i Sarfanguaq , hvor hele holdet
er inviteret til »kaffemik«.
Rovernes vandring slutter i Holsteinsborg , hvor roverne skal opholde sig i en uge. Her skal ekspeditionen løse en opgave i samarbejde med byens idrætsungdom ,
idet en sportsplads skal anlægges .

Selvfølgelig vil roverne også få lejlighed t il at se, hvordan man klarer sig i et moderne grønlandsk bysamfund .
Efter opholdet vil roverne blive
sejlet tilbage langs kysten til Sdr.
Strømfjord - en aldeles pragtfuld tur
på 18 timer. Skibsforbindelserne på
Grønland afgår ikke efter en præci s fastlagt plan - man er i langt
højere grad afhængig af vejrforholdene, end vi er det i Danmark. Forhåbentlig vil e ksped itionsholdet
dog nå frem til Sdr. Strømfjord så
tidligt, at roverne kan nå at t ilbringe et par dage på basen og foretag e udflugter til indlandsisen , in den flyet går hjem til Køb enhavn.
Rov ernes eks pedition til Grønland er et pionerarangement, som
forh åbentlig vil blive begyndelsen
til en række lignend e spejderarrangementer til den grønlandske vild-

mark i årene, der kommer. Udvekslingsrejser mellem danske og grønlandske troppe skulle nok ligge indenfor mulighedernes grænser nogle år frem i tiden, og det endelige
mål må være, at enhver dansk spejder en gang i sin spejdertid får en
mulighed for at se Grønland , og at
enhver grønlandsk spejder får en
chance for at besøge Danmark.
Det er det æg te , primitive friluftsliv, der venter os på Grønland . Når
spejdere fra Danmark i årene fremover ligger og puster til gløden i
en tot våd lyng i den grønlandske
vildmark, vil de forstå og påskønne
værdien af at kunne tænde bål med
to tændsti ker, således som det kræves til 2. klassesprøven, for i vildmarken er der temmelig langt til
købmanden, og den sparsomme
plads i rygsækken kan ikke bare
bruges til tændstiker ...

J . W.
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SÅ KOMMER OPLØBET...
Drøje dage ligger bag , og endnu er
der et pår hårde nap at tage, før
turneringens sidste opgaver kan afleveres . Glædeligt mange har holdt
ud - det var nu også kun , hvad vi
ventede- og nu gælder det den
sidste kraftanstrengelse, og turneringen er >> i hus« . Så følger bedømmelsen og udvælgelsen - og for de
heldige vinker DEN GYLDNE PIL
forude.
Men det vender vi tilbage til i
maj-nummeret.
Endnu er vi alle samlede - endnu
er vi deltagere i SHERWOODTURNERINGEN- endnu har vi alle
chancen i hænde- thi ingen er slået, før sidste runde er forbi
Hvis d i n patrulje er blandt dem ,
som udtages, så tales vi ved- men

er din patrulje blandt de mange,
for hvem turneringen stoppede her,
så håber vi , at l fik fuld glæde af
Sherwood-turneringen . Vi tror på,
at de patruljer, som virkelig har
levet med blandt Robin 's brave
svende i disse tre måneder, har
haft mulighed for gode oplevelser
og rige minder. Fremover vil der
på jeres patruljevæg hænge nye
trofæer blandt de gamle og hæderkronede, og kommende slægter vil
betragte dem med ærefrygt og søge at leve op til jeres standard , når
de tænker på, at l var blandt de
gode og dygtige patruljer, som i
j e r e s tid kæmpede og deltog
med hæder, da Robin Hood kaldte
raske og lystige spejdere til SHERWOOD-TURNERINGEN 1967.
Lars Rolf Mogens

OGSÅ
HUSKER
VI ...
at alle opgaver skal være afleveret
til PLØKMESTEREN senest den 21.
april. Vi har givet en dags ekstra
respit, så de patruljer, som deltager i forårsturnering i bededagsferien, kan medbringe opgaveløsningerne der.
Vi skal have SPORKASSEN frem
med hele det gode indhold.
Vi skal have BRYDESTAVENE
med - og patruljens fine HIKERAPPORT.- De sidste dele af BUDSKABET er modtaget, så dem afleverer vi også, og så fremstiller
patruljen OPGAVE M: et fornemt

dokument i Robin-Had-tidens stil,
hvor hele budskabet er skrevet ned
og underskrevet med KODEORDET.
Endelig vedlægges skriftlig opgørelse over patruljens medlemsantal pr. 20. april 1967 med navn og
alder på alle.
Alle disse ting afsendes senest
20. april eller afleveres 21 . april til
PLØKMESTE REN .
Hermed er PLØKKEN afsluttet.
TF har fået direkte besked om aflevering af SKIVEN 's resultater og hermed er
SHERWOOD-TURNERINGEN 1967
fuldført.

OPFINDER CD

KWBBENV

Fra "Alkymist-løb« i 1. Skørping trop.
l baggrunden gipsmasker - de er morsomme og nemme at lave. Spørg pi biblioteket efter en bog med anvisning pi,
hvordan man skal gi frem.

TELTLYGTE

LEJRBAROMETER

Materialer:

Materialer:

Bræt 8 X 60 X 1 cm , batteri 4,5 volt , fatning
og pære , kontakt , 20 cm ringeledning , ca.
20 blå søm samt 2 skruer .

Flaske , vandfad (evt. gryde),
papirstrimmel m. m.

Enhver
dentlig
model ,
dan, at
posen.

patrulje har brug for en orteltlygte. - Her er en fiks
der eventuelt kan laves sålygten kan slukkes fra sove-

Indsendt af:
Jens Aage Poulsen , KirkeveL Honum
pr. Ars.

Fyld flasken trekvart fuld af vand,
Vend den på hovedet, og sæt den
ned i det fyldte vandfad. Lav et
stativ til at holde flasken. Til sidst
klæbes papirstrimlen på flasken og
mærkes.
l løbet af kort tid kan man af
luftens tryk se, hvordan vejret bliver næste dag .

Indsendt af:
Svend Erik Thye, Terning,
Hammelev , Sdj .
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Wood-Craft-Hejken
Inden længe er det varmt nok til , at
vi igen kan sætte os ned udendørs
for at tage et hvil på vore ture . Disse små øjeblikke skal udnyttes : Nogle lægger sig tilbage i græsset
og falder straks i en dyb slummer,
andre skal som bekendt spise hvert
kvarter, og atter andre slapper af
ved at nedfælde nogle indtryk fra
turen. Det følgende er især for de
sidste .
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Vælg et formål
Vælg et emne for din hejk inden du
t ager af sted . Noget, du synes er
interessant, ellers bliver din tur kun
en øvelse i at gå efter kort og kompas, og din dagbog bliver en kedelig beskrivelse af hvad vej, du er
gået, hvornår du spiste, hvilke
landsbyer, du passerede osv. Dette
skal også med, men det er ikke nok.
Har du ingen specielle kæpheste,
så vælg: WOOD-CRAFT.

De ting, du ser og finder,
skal ind i rapporten
Det kan ske på mange måder :
1) Sk i tser og tegninger
Er du skrap til at svinge blyanten , så
brug den tid , det t ager at f å sjove
detalje r med fra naturen . Gå på jagt
efter oversete motiver og mindre
brugte detaljer: træstubbe, gamle
træer, små skitser af ting, du finder ,
som er for store til , at du kan tage
dem med dig .

2) F o t o s
Afsæt undervejs plads til nogle fo tos og husk at få dem sat ind i rapporten , så du ikke senere hen skal
ærgre dig over en halvfærdig , ellers
lovende dagbog.

»Hvad finder jeg «-bøgerne . Politiken. (Sø og å, skov og strand).
»Fug legylp « og »Pattedyrmærkede

træer og buske « (begge hæfter
fra Natur og Museum , Arhus).
samt korpsets bog >> Arets gang i
naturen «.

3) S e l v e t i n g e n e
kan udmærket indgå i det lidt ensformige skrive-tegneri . Alle nogen lunde flade genstande opklæbes p å
de rigtige steder ved teksten med
li m, tape eller i små poser af cellofan eller plastik. Der er tusind ting ,
der egner sig: F.eks . blade og blomst er, barkstykker, mos- og lavstykker, frugter og frø , afskudte hamme
fra hugorme og snoge , små snegle,
yderste skud af nåletræer, sm å
kog ler, forladte puppehuse, hylstre
fra vårflue larver, kogleskæl , små
gnavede kogler, blade med galler
og miner, affaldne hår fra harer og
råvildt, fjer, muslingeskaller osv.

4) A ft r y k a f b l a d e
Mange af løvtræernes blade kan
bruges som stempler. Medbring
stempelpude og udnyt den dekorative virkning i din logbog.
D isse fire ting skal man skifte mellem , så siderne i dagbogen bliver så
varierede som muligt.

Huskeseddel til Woodcraft-hejken:
Rapportmappe (ringbind og løse sider af hen syn til ting , der skal klist res ind i rapp o rt en)
Tegnerekvisitter og farveblyanter
H erbarie-tape
Fiskelim og clips
Små cellofanposer
Stempelpude
Evt. fotografiapparat
Samt evt. enkelte felth åndbøger,
f . eks.:
»Træer og buske i skov og hegn «.
Politikens forlag.
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REDIGERET AF KAREN HJORTH

jungle

nyt

Nu er det jo ved at være forår, og der er mange ting at finde , når l er
p å tur enten med jeres forældre eller med jeres flok. Hvis l altid har et
stykke klatpapir i jeres sangbog , kan l straks lægge sm å planter i pres
heri. - Når planterne er presset, kan l lime dem op på karton f. eks. med
fotolim. l kan samle dem i et herbarium , hvis l har lyst til det. De pres sede planter kan også bruges til dekoration på tændstikæske r eller bøger
eller måske på lampeskærme , hvis l er meget dygtige.
Kender l forårsblomsterne? Her er et par stykker. Hvilke?

J:
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j
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Kaj Lykkes flok har været indianere . De fortæller her : Vi klædte os ud på
indianermaner og gik ned til stranden, hvor vi fandt sten og muslingeskaller. Der blev bygget huler. Indianerne fik millionbøf og jordbærgrød til
middag og eftermiddagskaffe. Om eftermiddagen flettede vi måtter til vores huler. Der var sportskonkurrencer med højdesp r ing , længdespring,
kuglestød og pilekast

Denne leg har man
leget i en flok
i Arhus. - Har l
prøvet den hos jer?

Vi har fået et nyt mærke: Springende ulv.
Det hedder springende ulv, fordi
det viser, at en ulveunge er parat
til at springe op i troppen og blive
spejder. For at erhverve sig Springende ulv skal man:

1) være 2. stjerne ulv

2) have Iagttager, Klar dig selv, et
valgfrit duelighedstegn og 30-

Her fortæller og tegner Miko fra
Arhus om en fastelavnstur:
Kl. 9 mødtes troppen og flokken
ved remisen . Vi fordeltes i hold
med et par spejdere på hvert hold.
Vi havde først et løb, hvor der bl. a.
var en post, hvor hvert hold skulle
fortære et halvt rugbrød, og en
post, hvor vi skulle slæbe sten op
på en høj og bygge en stenhøj.

- Så gik turen til
hvor vi slog katten
blev kattekonge,
katteprins. Havde
fastelavnstur?

Studenterhøjen,
af tønden. Bingo
og Mungo blev
l også en god

km pladen.
Også prøvekortet kommer til at
se anderledes ud. Her skal l høre
om >>den nye« Ømfodsprøve.

1) Ulvelov, løfte, hilsen , valgsprog ,
Junglens mesterord.

2) Kende Mowgli og junglens dyr.
3) Vide noget om B. P.
4) Kende uniformens kendetegn og
korpsets opbygning.

5) Kende FFs navn , adresse og tlf.
nr.
6) Kunne binde og anvende sløjfe
og råbåndsknob
7) Kende klokken (fra 0-24) .
8) Kende de vigtigste færdselsregler for fodgængere og cyklister.
Her er et næsehorn, men der er noget for·

u tegne en kanin eller en

hare, der kigger ud i foråret?

ker! ved det. Prøv, om du kan finde ud al,
hvad der er galt. Vend derefter bladet på
hovedet og se, om du har ret.

Her ser du, hvordan det kan lade si

gøre.
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REDIGERET AF HENRY CHRISTENSEN

l Robin Hoods fodspor
Skumringen var ved at falde på , den blege
vinters o l kastede sine sidste matte stråler
over Sherwood ; men næppe var skumringen
indtrådt , før det trænede øre kunne opfatte
lyden af rappe fødd e r i unde rskoven. Ved foden af Standart H il! standsede Rob in Hoods
fredløse - thi disse var det just, der var ilet
mod dene høj . Efter en kort rådslagning om
det fo restående l)møde<< med de gerrige munke på hulvejen , de r førte genem skoven ,
spredtes man atter l ige så tyst, som man var
kommet.

l ade øksen suse. Sheriffen godtede sig , men
for tidligt: ud af skovbrynet vrim lede de
brunk l ædte svende, pil på pil svirpede mod
soldaterne. En kort , men heftig kamp opstod
- der pludselig blev afbrudt af skingrende
fan fa rer og lyden af hovs lag: ind på pladsen
jog -- kong Richardt løvehjerte!
For at gøre en lang historie kort: Robin
H o od og hans lys t ige svende blev benådet!
Således foregik 7. Aarhus trops mandfolketur til Mols i januar måned - en festlig optakt ti l den store begivenhed : S HERWOODTURNERINGEN' ti l hvilken samtlige 7~ Aarhus ' lystige svende har svoret utrættelig indsats!

200 km
To spejdere fra Thors trop har gået 200 km
på 3 dage , 2X9 t imer til hvil , 48 112 time til
sel ve turen . De to spej dere var PA Steen
Navnto ft og PF Steen Grønberg .

Den lille Robinson
Furesø trops sangbog .. Den lille Robinson •
foreligger nu i 2. udgave. Det første oplag ,
der var på 1000 stk ., blev reve t væk , så nu
har forfatterne dristet sig t il at trykke yderligere 3000. Da der er tale om en ualmindelig
nydel ig tryksag, vil det sikkert vise sig , at
dette op lagsta l ikke har været sat for højt.
Sange og råb er udvalgt af Ole Antonsen
og Torben Wamberg , og Magasinets tegner
Gas står for et væld af i llustrationer.
Ove rfaldet lykkedes , men knapt troede de
fredløse sig i sikkerhed, før der hørtes høje
råb: den ned rige sherif! var blevet underrettet og ilede mod åstedet.
Men skovvante som Robin Hood og hans
l ystige svende var, kunne de læ nge nok drage fordel af deres kendskab t il Farn f ie l ds
omkringliggende skovst ræk ninger , som man
var trængt hen imod. Men uden tab af hve rken
guldsække eller menneskeliv gik det ikke , efter en drabelig batalje med sheriflens håndgangne mænd måtte et par af Rob in Hoods
folk bide i græsset. Månen var kravlet højt
op himlen , før Robin Hood og hans folk fandt
et sikkert hvilested i Sherwood .
Men ak , da de lyst ige svende slog øjnene
op og søvndrukkent g ned dem , hørtes i det
fjerne Robins horn - hans faresig na l : under
jagten på mo rge nmad var han blevet overrumplet af de ventende fjender . Gode råd
var dyre - og hast påkrævet : med vindens
hast nærmede de fred løse sig stedet, hvor
tonerne havde lydt . Et frygte li gt syn mødte
dem : Robin bagbundet og i færd med at blive tvunget i knæ af bødlen , der snart skulle
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Her er et klip fra et kin es isk spejderblad (Formos a). Tænk , hvor må de være

dygtige derovr e, når de kan læse så dan
noget!

Skovmænd bygger båd

Interesserede kan erhverve sangbogen (pris
kr. 3,75) hos Ole Antonsen , Klaus Nebsvej 4,
Virum (01 ) 85 43 91.

5 skovmænd og 1 TA fra 3. Ordrup trop havde igennem længere tid puslet med tanken
om at komme lidt ud at sejle.
l efteråret 1965 var vi på en sejltur i Furesøe n i en større, spantbygget sej ldugsbåd.
Da denne tu r blev en sto r sukces , besluttede vi os til at bygge en rigt ig båd.
l sommerferien g ik vi i gang med at opbygge skelettet t i l den, og i næsten hver
week-end derefter og in dt il efterårsferien arbejdede 4-5 mand med den , og også mangen
en hverdag .
l begyndelsen af oktober kunne søsætningen af båden ske, og den fik navnet • Julius•
· efter en gammel ven af patruljen.
Julius måler 20' X 6' , og har to master og
stikker ca. 3'. En eftermiddag sejlede 4 mand
den fra Kalkbrænderihavnen til Hellebæk i
vindstyrke 8-9 , det var lidt af en tjans!
Til sommer har vi tænkt os at tage på en
længere tur t i l det sydfyenske øhav i et par
uger. Den har kostet os ca. 700 kr. ialt.
3. Ordrup.

Opfriskningskursus i

& SEX

FØRSTEHJÆLP
Løsning på opgaven side
Næseblod skal behandles hurtigt ;
- ellers standser det helt af sig
selv!
Hvis du er i besiddelse af forbindspakker eller sterilt vat og gaze, kan du altså roligt gemme dette
bort, til større katastrofer indtræder.
Et nogenlunde rent lommetørklæde holdes op for det blødende næsebor, mens man trykker næsen let
sammen fra side til side. Med lidt
øvelse kan det gøres med en hånd ,
så den anden er fri til brug til at
klø sig i nakken eller gøre honnør
for flaget.
l mangel af egnede tekstiler kan
man lægge hovedet tilbage, så blodet løber bagud af næsen ned i
svælget og videre ned i maven. På
denne måde går der intet til spilde,
men selve blødningen bliver selvfølgelig ikke hæmmet af bøjning i
nakken. Heldigvis standser imidlertid blodet af sig selv.
Hvis blødningen vedvarer efter
10-20 min . i absolut hvile, kan man
tænke på at opsøge mere kvalificeret hjælp.
Sifon

S P E J D E R M AG A S l N E T er med på noderne. l dette og de kommende
numre bringer vi en række sexede og sensationelle snap-shots af vort
popidol LIMMIE THE SHE 'EP.

Samtidig bringer vi som en ekstra læserservice de 3 første takter af månedens Limmie-hit. - Nyn selv med:

Nå , roverne er allerede kommet

(The Seoul)

Nye patruljeblade
Panterne ,

Ri chard

Løvehjerte

ha r

udgivet patruljebl ad et Pante r Brø let .

Skovmænd i 1. Kolding trop har udgivet et patruljeblad Blodhunden .
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Stig N ielse n
John Man son

Poul Erik Petersen
Poul Asmussens trop
SM . Poul Rhed in
SM. Jørgen Rhedin

Geels trop
Finn Strabo
Jens Arnung
John Iversen

Ø

75 km
Wagandoo-stammen
2. Taastrup
PF . Han s H enrik Kristoffersen

riddere

Poul Asmussens t rop
SM. Henrik Schilder

Nr. S nede trop
Henning Juhl Rasmussen

1. Stubbekøbing trop
PF Freddy Clausen

Wagandoo-Stammen
2. Tåstrup
PF . Hans Henrik Kristoffersen

7. Aarhus trop
PF . Kaj T . Andersen
Wagandoo-stammen

PF. Han s Henrik Kristot-

PF Leif Egholm

fersen

7. Aarhus trop

5. By.

Jørgen Nygaard

PF. B irger Frandsen
Bavnehøjtroppen
Poul Juul
Skovens Sønner,
Langesø
SM . Gert Rasmuss en

PF . Jørgen Nygaard
PF . T ommy F. Olesen

1. Malling trop
Poul Færc h
Wagandoo -stammen

2. Taastrup

Leif Egholm
Skovens Sønner,

Langesø
SM Gert Ras mussen

4. Aarhus
SK . Mogens Helm er Pedersen
Skovens Sønner, Langesø
SK. Gert Rasmussen

Geels trop
Finn Strabo
Thomas Trosborg
Jens Arnung
Carsten HOttemeier

Stig Nørgaard
Carsten l ngemann

Mungo , Erik Mikkelsen ,
Horsens

Sika , Tjørnehøj Flok ,
1. Ulf Jarl

PF . Hans Henrik Kristoffersen
PA . Steen lhlemann
PF . Bent Zeig l er

1. Fredericia trop

100 km
Kong Eriks trop
PF . Mikae l N ie lsen
PF . Berg er Larsen
PA . Jens Nicolaj Larsen

2. Taastrup

1. Fredericia trop

7. Aarhus trop

Mowgli , Gjøngerne ,

Køb 4 Zebu-okser på Madagaskar
445 kr. pr. stk.

Bernstorff div.

60 km
Wagandoo-stammen
2. Taastrup
PF . Hans Henrik Kristoffersen

13 ulve fra Kongsdal flok
14 ulve fra Set . Jørgens
flok

interesserer sig for spejderarbejdet , kan
få mulighed for at udtrykke deres forskellige meninger.
l kunne f. eks. have en diskussionssi-

de , hvor l offentliggjorde nogle af de
indsendte breve. De læsere, der har en
anden mening end indsenderen , skulle sA

l nr . 1 skrev l , at vi skulle skrive , hvis

vi syntes , at der manglede et eller andet
i bladet. Det gør jeg! Jeg mener , at der
mangler en side , eller bare en spalte ,
hvor spejdere , skovmænd og andre , der
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; et af de efterfølgende numre have lov
til at udtrykke deres mening. På denne
måde kunne man få mange interessante
og belærende (især for ledelse og førere) diskussioner i gang.
Indsendt af PF i Rune trop
Torben Jensen ,

Rosenalle 3, Vojens .

Spejderne på Madagascar har erhvervet en
landbrugsejendom ved Andrasambo , for at
hjemløse drenge , der flakker om i landets
hovedstad , kan få et sted at være og blive
op lært til et erhverv , som er nyttigt for dem
selv og deres land. Madagascar var jo tidligere fransk koloni , og det er de franske
spejdere, som hjælper deres
med at genemføre denne plan .

kammerater

Fællesrådet mellem gule og grønne spejdere i Danmark har hørt fra Frankr ig om planen og har sendt et beløb til hjælp . Vi har
nu fået at vide , at man for beløbet kan få
2'1• Zebu-okse , men de har brug for mindst
4 ti l gårdens drift.
Var det ikke en ide at hjælpe vore sorte
spejderkammerater , så de kan få alle 4 okser? Prøv ved næste patruljemøde at samle

en skilling. Bestem hvem af jer, der skal gå
på posthuset for at indsætte jeres bid rag på
postgirokonto 66590, Drengespejdernes Fællesråd , Postbox 44 , København K. Skriv jeres
patruljenavn på girokortet og hvilket korps , l
står i.
De 20 patruljer , der reagerer hurtigst , får
sendt hver 2 udenlandske spejderfrimæ rker.
Skriv derfor også navn og adresse på den ,
t i l hvem frimærkerne skal sendes .

..

KULS Ø
SIDEN
Buetårnet bygger videre på den
spænd_te bues princip , der her overflødiggør de sædvanlige skråsti-

vere.
Byg t årnet helt færdigt liggende
på jorden og rejs det med platform,
tag og det hele ved hjælp af en

rej sebuk som vist i november-66
nummeret.
De fire hjørnestolper udføres af
ask , ahorn , lærk eller gran. Spænd
først to »stiger« sammen og spænd
siden de to stiger sammen indbyrdes.
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Træk sammen med
dobbelt halvstiks slynge
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TAGKONSTRUKTION

TAP MED BAGKILE

:C Trænagle
l!J Tap med bagkile
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Bagkile
Dyvle med bund- og bagkile
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Teknikken ved at arbejde med
spændte stammer kan man passende indøve ved at lave en stige i
samme facon. Den er god at have.
Man begynder med at indsætte
øverste og nederste sprosse . Derefter lægger man en slynge i form
af et dobbelt halvstik omkring midten af stigen . Slyngen virker som en
slags talje, og man kan ved at hale i
tampene udøve et overordentligt
stort træk, samtidig med at man , om
nødvendigt, tynger hårdt ned på den
øverste stolpe .
Når buerne er spændt, kan man
bore i den rette vinkel og måle
sprossernes længde af. Derefter
løsner man slyngen og indsætter
sprosserne på deres pladser og
spænder så sammen på ny. Når
sprosserne er forkilet, kan man fjerne slyngen .
Drejer det sig om et højt tårn af
svært gods , står man sig ved at hugge firkantede huller i stolperne og
tildanne sprosserne derefter.
Brug til sprosser kun godt løvtræ ,
aldrig gran, el , poppel eller pil.
Adgang til tårnet sker bedst ved
hjælp af en rebstige, der hejses op
via en trisse og fjernes efter brug,
derved forhindrer man, at uvedkommende klatrer op i tårnet.
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To oddere har galopperet over den tilfrosne se
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Spor af hare i nysne

Spor af odder på en t i lfrosset sø
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En by som hjemmeopgave
Spændende eksperiment sat i gang inden for
Det danske Spejderkorps
skal man gøre for søg med, hvo~ lang
tid d et vil tage en vis portion spejdere at bygge et vist stykke af volden
omkring byen.
Bagefter får man så brug for d et
gamle klassiske regnestykke om "når
20 spejdere kan fl ytte så og så meget
jord, hvor lang tid vil d et så tage",
nærmere betegnet: h vo~vidt vil der
være arbejdsstyrke til ved håndkraft
at opkaste d en 3 m eter høje, 5 meter
brede og ca. 1500 meter lange vold
uden øm Det ny Hedeby?
Inden juli venter man b esked fra
e n særlig mus e umsgruppe på Arhus
Universitets Moesgaard-Museum om,
hvorledes Hedeby-kirk en skal se ud.
Det skal være e n stavkirke, hvis lige
sikkert aldrig er set. D els skal den
ligne det lille træhus, Ansgar byggede i det gamle H edeby for 1000 år
siden, dels skulle bygninge n demonstrere, hvorledes de gamle stavkirker i virkeligheden så ud. Nu ved
man kun, hvordan de norske stavkir-

SØNDERBORG, søndag.
POLITIKEN

PRIVAT

Opførelsen af Det ny Hedeby kom forsåvidt ikke et eneste skridt nærmere i løbet af
store bededags-ferien, hvor
l 000 spejdere fra grænsedivitionen og hærulfdivisionen
holdt forårsturnering. Regnen
lagde en dæmper på al byggeaktivitet, og så lille forsinkelsen end var, så gik der dog ca.
20.000 arbejdstim.er tabt i løbet af ferien.
Man regner med, at det vil koste
Det danske Spejderkorps' drenge ca.
l mill. arbejdstimer at fuldende arbejdet.
Arbejdsstyrken er ikke til at udkommandere, og det er heller ikke
en, man kan tælle op, før den er der.
Man har hidtil regnet med, at alle
gule spejdedrenge skulle have været
i Kulsø-lejren til pionertræning, før de
fik lov til at komme til Hostrup Søarealet, hvor Det ny Hedeby skal stå
færdig om to somre, men det er
muligt, at spejdere fra de to sønderjyske divisioner vil få lov til at bliv~
hjemme fra Kulsø og så komme direkte til Hostrup Sø.
Kun på den måde håber man at
kunne indhente den tabte tid.

Kun en skitse
Det ny Hedeby vil ikke kunne
rejses efter bestemte retningslinjer.
Man har rammen om arbejdet i
skitseform, som er udarbejdet af tropsfører Hartvig Nielsen, Gram, men
endnu er m an då rligt begyndt på de
m a nge forsøg, der er nødvendige.
Nu ligger pladsen ledig indtil juli,
hvor der ven tes spe j der e til h j æ lp
i flere forsøgsrækker.
Hartvig Nielsen, der fik ideen til
Det ny Hedeby som en moderne
spejderopgave, tager sig af de arkitektoniske forsøg, og tropsfører Ole
Bødker, Dredebro ved Tønder af de
håndværksmæssige forsøg.
I juli måned er det hensigten at
forsøge, om en trop på to dage vil
være i stand til at rejse et såkaldt
landnamshus.
Det er en hustype, der som de islandske gårde er gravet halvt ned i
jorden, og som kan huse hele troppen, når hus-e t står færdigt.
I juli skal man også forsøge at
kløve stammer til opførelse af 3-4~
bulhuse, redskabsbygninger. Endelig
~
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Det forste Hedeby-prægede hj emmearbejde blev bestilt hos de to divisioners troppe i l ørdags. Det drej er
sig om førsteopførelsen af H edeby i
model-størrelse. Det skal give drengene et indtryk af, hvorledes byen
kommer til at se ud , og senere vil
den tj ene som tredimensioner arbejdstegning for spejderne.

