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NY HEDEBY

KULSØ

NU HASTERDET.. .
med
eller
så l
være

at få t ilmeldelsen af sted til Kulsø
Ny-Hedeby . Endnu er der p lads nok ,
selv kan bestemme det tidsrum, l vil
i korpsets pionerlejre , men venter l

patruljer på mind st tre , forudsat at de også kommer i de res egen trops sommerlej r,

hvis en sådan afho ldes.
Til Ny-Hedeby er adgangen begrænset . Her
patruljer, der t idligere

har været

ret meget længere , risikerer l , at der kun

har kun

er plads på tidspunkter , der passer os, og
ikke jer.
Husk: Til Ku l sø har al le spejdere adgang i

repræsenteret på Kul sø adgang. Derudover
tillige skovmænd, rovere og førere .

Korpskontoret.

Vindere af »Nøddeknækkeren «&
præmiekonkurrence
Spejder Jul
Følgende har fået tilsendt deres præmie
i form af et gavekort :
Ole Schou , Pedersyvsvaj 13, Næstved 100 kr . Arne Grud , Riisgård , Pederstrup pr.
Viborg - 75 kr. Birgitte Ul rik , Fin landsgade
63 , Esbjerg - 75 kr. Peter Sørensen , Bogensegade 1, København Ø - 50 kr. Gunhild Ø l gård Ho lm, »Brøde • , Ulfsborg - 50 kr. Birgit
Kenrad , Hestegangen 10, Kgs . Lyngby - 50
kr. Hans-Jiirgen Hald , Ørnevej 7, Herning 50 kr. Anne Elgård Jensen , Fortevej 55 , Riisskov - 50 kr. Jette Møller, Krabbeholmsalle
14, Viby J . - 50 kr. Carsten Madsen , B regnevej 3, O d ense - 40 kr. Morten T ra nekjær ,
Skovtoftebakkl'n 13, Virum - 40 kr. Flemming
H jorth , Rosenvangsalle 10, Arhu s C . - 25 kr.
Jørgen Sørensen , V inkelvej 5, Randers - 25

kr . Ruben Knudsen , B i rkho lmsvej 1, Næstved
- 25 kr. John Jensen , Hovedvejen 7, Osted pr.
Roskilde - 25 kr . Benny Anton Hansen , Råby
Kæ r pr. Dalbyover - 25 kr. Henning Thomsen ,
Elmevænget Ba , Bagsværd - 25 kr. Lene Manniche , K irc henfeldstrasse 4, 3005 B ern ,
Schweiz - 25 kr . Marie K . Christensen , Postekspeditionen, Grave ns - 25 kr. Albert Lykking , Hovmestervej 30 , Købe nhavn NV - 25 kr .
Pete r Brandt , Hestehaven 13a, Rungsted Kyst
- 25 kr. Else Preisler Larsen , G rønnegade 50 ,
Nykøbing Mors - 25 kr . Kirsten Kjø l ler, Havnegade 45 , Allinge , Born holm - 25 kr. Birte
Pi il , Kongshvilebakken 27, Kgs. Lyngby - 25
kr. Alice Durinck , Gimsi nghøje , Gimsing p r.
Struer - 25 kr. Anna og Lis Gregersen , Mimersvej 61 , Viborg - 25 kr.
Endvidere har en hel række vundet et gavekort på 10 kr . og 15 kr ., som l igeledes er ti lsendt vinderne .

VÆR KL OG OG S N I LD VO G T L YS OG ILD '
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Fot os: Ole

DEN XII VERDENSJAMBOREE
Farragut State Park- ldaho
USA -1967

Forsidebi Ilede:
Vist har vi bjerglandskab i Danmark.
Forsidebilledet viser det te rræn i de
vestgrøn landske bje rge , som roverne
i Katångut ekspeditionen vil komme
igennem ti l sommer.

SPEJDERNES MAGASIN
Udgivet af Det Danske Spejderkorps

Om kort tid åbner den store
Jamboree i Amerika. Over 100 forskellige nationer verden over sender spejdere til denne store begivenhed, hvis motto >>For Friendship<< vil give genlyd jorden rundt.
Der bliver meget at se på, deltage i og lære af. Lejren bliver på
ca. 15.000 deltagere , hvoraf Amerika som værtsland >>nøjes<< med
c a. 5.000 spejdere. Det er 1O pct.
af alle Amerikas spejdere, der kan
være med . Lejren opdeles i 5 store
områder, der hver rummer to underlej re. Alle disse Subcamps har
navne efter tidligere jamboreer,
f. eks. har den ene underlejr i sub-

camp nr. 5 navnet >>Ermelunden«.
Her var der som bekendt den 2.
Verdensjamboree i 1924. De mange
gader og torve i denne store spejderby har også navne efter kendte
spejder-personligheder.
En
af
»Ringgaderne« omkring Subcamp
nr. 5 hedder >>Klaus Vedel Leeturer Circle<<. Ældre spejdere vil
vide , at Klaus Vedel var et af de
helt store navne i den internationale spejderbevægelse, den gang
det skulle vise sig om ideen slog
an. Nu er han blevet hædret på
denne fine måde.
En bemærkelsesværdig ting ved
denne jamboree er, at man har
landingsplads og base for helicoptere .... jo, alle ting er taget i
betragtning .

Ansvarshavende redaktør

o o o o o o o o o o o o o

Fuldmægtig Axel Skylv
Udsigten 18, Ge ntofte
Tlf. 01 33 (G E) 2719
Ekspedition af korpsets blade

Her er el dagsprogram for lejren:

Korpskontoret

Frydendalsvej 32 , Købe nhavn V
Tlf. (01) 31 36 66
Indhold :
Ny Hedeby - Kulsø
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Kl. 05 ,50 : Fiskeri.
- 06,30: Kokkene vækkes.
07 ,00: Reveille .
07,30: Morgenmad.
08,30 : Gudstjenester og messer.
09,00 : Aktiviteter.
12,00:
12,30: Frokost.
13,00 : Hvileperiode.
14,00 : Aktiviteter.
17,00 :
18,00: Middagsmad.
20,00: Aftenprogrammer.
22 ,00:
22 ,30: Tilbage i sin lejr.
23,00: Lyset slukkes.

- med andre ord : Der bliver noget
at gøre , ingen behøver at kede sig.
Det første punkt på dagsordenen
»Fiskeri<< er en af de 13 ting, der
tæller med til det særlige Jamboree-duelighedstegn, man kan erhverve. Ganske vist skal man >>kun<<
have været igennem 8 af de 13

punkter, men alligevel .. .. kl. 05.50
er tidligt!
Abningsceremonien vil naturligvis blive meget storslået og højtidelig og ende med et gigantisk
festfyrværkeri . Mon de kan gøre
det lige så flot som Tivoli i København?
En særlig attraktion vil blive den
store RODEO . Den 4. august afholdes denne konkurrence, der
iøvrigt indgår i en mesterskabskamp for alle cowboys i hele Amerika. De bedste fra hver stat går
videre til en finale i »American
Rodeo Association Championship<<.
Der bliver to >>forestillinger<<, en
om formiddagen og en om eftermiddagen på staten ldaho's officielle Rodeoplads et stykke fra
Jamboreen . Tilskuerne bliver kørt
dertil i særlige busser. Den i Amerika fra TV og radio kendte stjerne
Rex Allen, vil optræde - formentlig
med sang. Han skal være fantastisk populær i Staterne.
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Naturligvis bliver der også en
række lejrbål. Både de store fælles og de mere hyggelige trop
med trop i underlejrene , ligesom
man både den 3. og 7. aug. opfordrer alle patruljer til at holde små
selskabelige lejrb ål med en fremmed patrulje. De bliver nok de allerbedste.
Der er lagt to omfattende hejkruter. Den ene hedder »Brownsea
lsiand Camp Trail « og fører forbi
en kopi af den første lille lejr, BP
holdt for nøjagtig 60 år siden på
den lille engelske ø Brownsea Island. Den anden hedder >> Beer
Bell Trail<< og er en slags postløb
med forskellige opgaver undervejs.
De er ganske korte disse ture, 2-3

timer hver, så enhver kan få tid til
at prøve . De tæller også med til
Jamboree-tegnet.
Men der bliver meget andet:
Kano- og bådsejlads , bueskydning ,
opvisninger af enhver art i »Skiii0-Rama<<, hvor en række nationer
vil vise spejderfærdigheder og husflid i små arbejdende værksteder.
Der bliver nationale udstillinger af
mere turistmæssig karakter, der
bliver det store »The Wide Game «,
hvor hver spejder forsynes med et
kort med et bogstav på og i løbet
af kort tid skal skaffe sig 9 venner
fra fremmede lande med andre
bogstaver, der tilsammen skal danne et bestemt ord . Det blev prøvet under jamboreen i Grækenland
i 1963 med meget stort held.
Der skal fyres med trækul under
lej ren. Det blev der også i Grækenland og det voldte ikke spor
vanskelighed . Instruktioner om fyringsmetoder m.v. bliver udleveret.
Maden er færdigpakket i ganske

bestemte portioner, gennemført rationaliseret efter amerikansk mønster. Ingen skal have tallerkener
med .. der spises af fadet! Vi skal
ikke forsøge at oversætte de retter, der vil blive serveret, men hellere vente , til vi ved, hvordan de
smagte. Det bliver sikkert ikke kedeligt!
Men midt i alt dette halløj af enhver art, er formålet jo stadig at få
bedre kontakt mellem alverdens
ungdom , og det er helt sikkert, at
det skal nok lykkes på tværs af
alle sprog- og raceskel , alle religioner og opfattelser . . .. spejdere
b åde er og føler sig som brødre,
når og hvor de mødes .
LEIF PAL TORP

All( AS

JAMBOREE
EN TRANCE
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Patrul jer fra alle dele af landet inviteres til at skrive til Magasinet om
sig selv. - Her er det første indlæg.

Tegninger Ole Høegh Post

l VORES PATRULJE
l vores patrulje >>Skovduerne,« 2.
Østerbro, Ridder Roland, har hver
mand sit eget job, lige det, som
han nu er egnet til. Vores PA lkki,
patruljens lyse hoved , varetager
patruljekassen ; han er kort sagt et
geni, når det gælder udregninger.
Desuden er han et omvandrende
leksikon, og han kan næsten den
lille spejderbog udenad. Han er da
også hjernen bag patruljen.
Tiger, vores altmuligmand, er i
stand til at reparere alt. Han kan
desuden morsealfabetet udenad både forfra og bagfra- og det er
også altid hans job .
Enhver rigtig spejderpatrulje har
en »Tykke«, og det har vi skam også. Han er patruljens ceremonimester, og det er ham , der står for
patruljeoptagelserne , der foregår i
april hvert år. Han varetager med
stor dygtighed vores patruljeblad
»Kureren«, som går for at være
Danmarks ældste . Endelig har han
altid et hav af vittigheder, som han
fyrer af med minutters mellemrum.
Jeg har set adskillige bukke under
af grin over ham . Patruljen påtænker at lade ham optræde i et »one
man show« på næste divisionstur-

Når vi skal bestemme

han overhovedet ikke vokset en
tomme. Han er patruljens temester,
og det er han sandelig ikke dårlig
til. Han er desuden indehaver af
samtlige svømmerekorder, der kan
udstedes.
Jeg selv er materialeforvalter, og
jeg sørger for at holde dette i orden. Patruljens dagbog går på skift
i denne. På den måde får vi en
dagbog med mange forskellige
skrifter og tegninger, og med sit
eget særpræg.
Patruljen har også sin egen måde at melde af på, som kun patruljemedlemmerne kender meningen
med . Vi har også for vane at slæbe de mest fantastiske flagstænger
sammen . På sommerlejren sidste år
var den 12m høj. - Når vi skal bestemme om en ting i patruljen , stemmer vi altid om det. Det foregår således, at hvert medlem har 1 stemme , mens PF har 2. Han skal desuden afgive sin stemme til sidst,
således, at ingen bliver påvirket af
PFs mening. Selv da vi skulle til melde os til landspatruljeturneringen , stemte vi.
Det blev dog et klart ja. Det var
forresten Tykes ide.
Patruljens mødeprocent har væ-

ret 100 i det sidste halve år, og det
er klart, at det hjælper med til at
få en levende patrulje. På patrulje møderne har vi en masse opgaver,
og ret ofte har vi løb , men vi kan også finde på at henlægge det til en
biograf og gå ind og se en god film.
Møderne starter kl. 18,30 og kan tit
vare over 3 timer, for når vi først er
kommet i gang , er det næsten ikke
;:il at slutte.
Det, patruljen først og fremmest
synes om, er patruljeturene og patruljens egne møder. Vi har også et
utal af patruljeture. Grunden til, at
patruljen i dQ.g kun er på fem mand
er, at vi igennem tiderne har afgivet adskillige medlemmer som PF
og PA til andre patruljer i troppen .
Hvad patruljen fremover skal ;
gang med er en Kulsøhytte oppe
på vores tropsgrund , et forældremøde for patruljens egne forældre ,
og endelig er der jo også nok at
lave i Sherwood turneringen , som
vi synes er mægtig godt lagt an.
En stor spejderhilsen til alle
spejderpatruljer på Østerbro
Skovduerne
2. Østerbro - Ridder Roland
Stump PF (Darcee)
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ORIENTERING

SKOVMÆND
l spejder-, skovmands- og roverarbejdet indgår orienteringsdisciplinen mere og mere - det er efterhånden ikke sjældent med rene orienteringsløb. Desværre ser det ud til , at
det stadig er ganske få troppe , der
dominerer. Jeg skal derfor her give
dig en kort vejledning og et par tips,
der forhåbentlig kan hjælpe dig
over det døde punkt, så du kan
trænge ind i orienteringens mysterier og måske ad den vej få mere ud
af dit spejderarbejde og få mere liv
over patruljeture og møder (der er
nemlig opgavemuligheder nok).
De to vigtigste hjælpemidler er
kort og kompas .
Kortet
Man taler om, at et kort har et målestoksforhold. Ved 1:20.000 forstås f.
eks ., at 1 cm på kortet er lig med
20000 cm i naturen - eller 1 cm er
lig med 200m .
De korttyper, vi almindeligvis bruger, er:
1 : 20 000 - et godt kort med mange
tydelige detaljer, bedste begynderkort
1:40 000 - samme detaljer som det
foregående, men lidt mere gnidret. Fordelen ved dette kort er
først og fremmest, at vi får fire
gange så stort område på samme
kortareaL - Desuden har denne
korttype flere farver .
1 : 100 000 - godt oversigtskort uden
mange detaljer - sammen med
1: 150000 bedste cykelkort.
Vær opmærksom på kortets alder
(nederste venstre hjørne) . Mange
lysninger, moser og heder er plan-
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tet til de sidste 20-25 år (for hel e
Danmarks vedkommende ca. 20 km 2
om året) . Desuden er nogle få veje
nedlagt eller flyttet, ligesom nye er
kommet til. Især i Københavns og
andre storbyers omegn sker der
hvert år store forandringer .
Kortet er det bedste hjælpemiddel , du har under din færden i terrænet. Det gælder derfor om at
forstå dets sprog. (Prøv f .eks. på et
møde at tegne en rute ind på kortet
og lad hver mand i patruljen fortælle om , hvad han ser på sin del af
turen - det omvendte er lig e så
godt - PF fortæller en historie , patruljen tegner rutesk itse .)
Vi bruger kortet, når vi skal gå fra
et sted til et andet, men vi må ikke
stirre os blind på start- og målsted .
Gør vi det, kan vi lige så godt nøjes
med en kompaskurs. Kortet fortælle r os, hvad der ligger imellem de to
punkter. Del strækningen op i små
bidder, dvs. ind skyd mellemmåL Derved op~år du flere fordele: du
tvinges til at beskæftige dig med
detaljerne og lærer derved at læse
dit kort, du slipper for at tage problemerne på forskud , og du opdager tidligere , hvis du løber forkert.
Af gode mellemm ål kan nævnes
søer, bakketoppe , digeknæk, slugter, skrænter, store vejkryds, huse
og g årde . Vær opmærksom på, at
det, der forandrer sig mindst, er selve terrænformen. Lær derfor en gang
for alle at benytte højdekurver (læres bedst ved linieorientering , dvs.
du tegner en linie, der ikke behøver
at være ret , ind på kortet og prøver
at følge den i terrænet) .

TEKST: CHRISTIAN ALS
TEGNINGER: GAS

Man kan gennemføre de fleste
orienteringsløb helt uden brug af
kompas , selv om det kræver meget
stor erfaring i kortlæsning. Men når
vi nu har så fine og sikre kompasser,
bør vi også bruge dem. Vær blot opmærksom på, at kortet er det vigtigste .
Kompasset
Ved læsning af det følgende er det
en fordel , hvis du finder et kort og
et kompas frem , men det er ikke
nødvendigt.
Kompasset bruges til at rette kortet ind , dvs. få kortnord til at vende
mod jordnord. Vi bruger det desuden også, når vi skal gå kompaskurs.
Hvis du skal løbe en kompaskurs
p å 100° , vil det sige , du skal løbe ud
ad en linie, der danner en vinkel
med nordretningen p å 100° .
Når du skal tage en kompaskurs
på dit kort, kan du derfor bruge en
alm. vinkelm åler og overføre det
læste tal til' kompasset.
Men det er en fordel at have så
f å ting med på løbet som muligt.
Derfor bør du kun ne brug e kompasset som vinkelmåler. Det foreg år på
følgende måde:
1) Først må du have den N- S
linie, som du skal måle ud fra . Korts id erne kan ikke bruges , da jorden er rund , og siderne på et firkant et kort vil derfor •• hælde << til siderne. Du skal i stedet forbinde de
grad og minuttal , der står lige under
kortet med de t ilsvarende tal i overkanten. Disse linier går så nøjagtig
N- S, som vi kan kræve.

2) Vinklen måles nu , ved at du
lægger kompassets faste sidekant
langs den linie , du har tænkt at løbe .
Desuden skal marchretningspilen
være i løbsretningen. - Hvis du lader kompashusets nord pege i samme retning , vil du læse 0° - ved at
dreje huset til venstre vil du kunne
læse højere og højere tal - du stopper, når den faste nordpil er parallel
med N- S linien på kortet. Og du har
taget kompaskursen . Hertil skal du
lægge misvisningen (fra kort til natur læg misvisningen til - fra stue til
natur frakken på) , for tiden ca. 3° .

Så er den sag i orden. Derpå skal
du måle afstanden på kortet og
have fundet ud af, hvor mange dobbeltskridt det svarer til (for du kender naturligvis din e personlige mål) .
Husk, der er stor forskel p å, om du
løber eller går.
Man kan nogle gange komm e i
tvivl om , det kan betal e sig rent
tidsmæssigt at løbe en kompaskurs.
Husk , du løber næsten dobbelt så
hurtigt på vejen som i skoven. l me•
get tæt skov er en kompaskurs svær
at holde .
Nogle gange kan man komme ud
for , at store arealer er plantet til , og
der ikke er angivet nogle vej e p å
kortet. Er bevoksningen åben , er det
klart, at du skal bruge kompasset.
Er det derimod fyr eller gran , som
aldrig har været udhugget, må du
ikke begynde på kompaskurser længere end 100- 200 m. l stedet følger
du en fast vej, der er på kortet, tæller dine skridt og forsøger ved

hjælp af kompas at indtegne brandbælter på dit kort. Når et af disse
kommer tilstrækkelig nær posten
(50- 100 m), løber du op ad det, og
igen ved hjælp af skridttælling kan
du nå et sikkert udgangspunkt. Husk, at den mand , der har lagt posten ud , har samme besvær som dig ,
og han vil ofte vælge punkter, der
ligger på eller tæt ved brandbælter.
Det gælder også under en kompaskurs , at turen skal deles op i
sm åbidder. Du kan ikke løbe og se
på kompasset samtidig; sigt derfor
efter et mål og løb mod det (et karakteristisk træ, bakketop el. lign).
l åbent terræn er det ofte muligt at
sigte langt (klittoppe og huse) , men
husk , at en evt. sigtefejl bliver større, jo længere du sigter (1 ° = 18 m
p å 1 km ). Del derfor altid lange ture
op i 3- 4 stræk. l tæt skov og meget
bakket terræn må du se på kompasset oftere. Det kan være nødvendig
at kontrollere kursen for hver 51O m, du har løbet.
Er man to , kan den ene løbe i forvejen og bageste mand rette ham
ind , eller bedre: Han retter sig selv
ind (det larmer ikke). Det er dog en
besværlig og tidkrævende måde
(dobbelt tid) . Det hurtigste og bedste er, at man , efte r at have taget
kursen , begge lægger den ind på
kompasset og løber kursen hver for
sig, evt. med 10 m mellemrum i siden . Den metode har alle fordele.
Den er hurtig , man har kontrol på, at
der. løBes rigtigt , og man når posten
med en bredere front. En lille gradfej l mærkes derved il<ke .
Er posten der ikke straks, når du
kommer frem , led da højst i 5 min .
og prøv da at finde et nyt sikkert
sted at gå ud fra (kortlæsning). Det
kan ikke betale sig at lede , måske
står du slet ikke der, hvor du tror,
måske var dit første udgangspunkt
forkert.

N år du endelig har fundet posten ,
gælder det om at få taget dit kontrolnummer, klippet i løbskortet eller andet - og så hurtigt videre . Dine konkurrenter finder lettere po sten, hvis du blomstrer der alt for
længe .
Står du som PF el. lign. og vil i
gang med orientering i patruljen ,
melder der sig en hel del problemer.
Prøv at få fat i en ældre , dygtig
spejder eller civil orienteringsløber.
De er sikkert villige til at hjælpe jer
i gang. Uden for Sjælland vil det
sikkert også være muligt at få lov til
at deltage i civilt orienteringsløb en
enkelt gang. De har udmærkede begynderbaner, hvor man må løbe to
og to. Men det bedste er naturligvis,
hvis l kan klare det selv.
Hvorledes du klarer alt det praktiske , skal jeg ikke komme ind på
her, måske vil der senere blive mulighed for en lille artikel om det
emne .
Form ålet med dette har været at
hjælpe jer over det døde punkt, så l
næste gang klarer jer bedre ved
trops- og divisionsarrangementer,
forv i kan aldrig blive gode nok til at
finde vej - og vi bliver aldrig udlærte.
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OPFINDER CD

KW BB EN g

Byg selv en radio
Materialer :
1 bræt ca. 10 x 20 cm,
1 træspole med kvadratisk tværsnit ,
10 x 5 x 5 cm ,
1 strikke pind ,
c a. 20 m antennetråd ,
ca. 40 m lakiso leret kobbertråd ,
1 germanium krystal oa 85 ,
1 konde nsator 4,7 nanno-ferrat

ca.

(gul-violet-rød)
1 hovedtelefon ,

RULLEGARDIN S-

Set fra si den

brættet.
Anten ne

T elefon

- L - - - - - -- - - - - '
Jord

S et f ra oven

Indsendt af : Jørgen Holm Hansen,
Landsgravvej 44,
Slagelse.
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stemplet. Derefter pustes det overflødige guldstøv væk, og det gyldne stempel er færdigt.
Hvis økonomien er mere anstrengt, kan man anvende messingstøv i stedet for guldstøv. De
nødvendige ingredienser er: Et
stykke messing , en fil og rigeligt
med knofedt.
Indsendt af :
Henning Dall
Rebæk pr. Kolding.

+-

OPLUKKER

Hvis du har en hovedtelefon , kan
du købe resten af materialerne for
i alt ca. 10 kr.
Om træspolen vikles 40 m tråd,
og for at den ikke skal glide, lakeres den med metallak. Derefter
spændes spolen fast på brættet
med en af kanterne opad. På en
klods bagved skrues en strikkepind fast med forbindelse til antennen og telefonen . l enden isoleres den med et stykke ventilgummi . Den ene ende af spoletråden forbindes med antennen og
kondensatoren (se tegning). Husk
at foretage forbindelserne med
lodninger, det holder bedst og
yder den mindste modstand . Selve
stellet består af ganske almindelige ledninger, som skrues fast på

2

»DET GYLDNE STEMPELcc
Hvis man ønsker at ens egne
eller patruljens papirer skal have
et ganske bestemt særpræg , kan
man med fordel anvende det gyldne stempel. Fremgangsmåde n er
ganske enkel. Man sætter stemplet
med navn eller totem på det ønskede sted. (Brug godt med sværte) drysser inden sværten tørrer,
noget guldstøv på og slår let på
bagsiden af papiret med en finger, indtil støvet er fordelt over

Rullegardin

Når uret ringer
bliver snoren
trukket op om trissen og pinden
bliver trukket ud af
krogene og rullegardinet går op

~Pind

Garntrisse sat
fast på klokkeoptrækningsnøglen

Kroge

Fuglen er fløjet
Her er en metode til at genfange en bortfløjet undulat:
Man tager en skotøjsæske og
nogle fuglefrø og en pind . Skotøjsæsken stilles på skrå, med
bunden i vej ret, idet pinden placeres ca. 10 cm inde . Derefter
drysser man lidt fuglefrø i en stribe hen til æsken og godt rundt

., Vindueskarm
Indsendt af:
Henrik Blichfeld
Abrinken 217,
Virum,
Geelstrop Glenter.

om pinden . Når fuglen spiser
frøene , vil den vælte pinden og
skotøjsæsken vil falde ned over
fuglen , der så igen vil kunne leveres tilbage til sin ejermand.
Indsendt af:
Tom Nielsen,

l

'

AVANCEREDE
MORSEAPPARATE R
Morseklaver

Apparatet består af en mængde
tangenter som med kontak t punkter
tænder en række lamper, 10 i alt.
Hen over tangenterne sidder 1O
ski nner, som hver har f o rbind else
med en lampe. D isse lamper er
ordnet parvi s, og når b egge lamper er t ændt, b etyder det st reg en lampe t ændt betyder p rik .

-

Indsendt a l :

'-='
~

"'":!

';!.

x
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Morsemaskine

Maskinen består af en aksel med
knastskive r, et håndtag t il at drej e
sk iven rundt med, en slags skydebro og en række lame ll er. Når
håndtaget drejes ru ndt , vi l lamel lerne af knastskiverne b live presset ud mod skydebroe n og strøm-

STAN DARD-MOO E~I.-EN

LUXU5 MODELLEN BAGFRA. MED

men er sluttet. l den anden ende
t ilslu ttes et batte ri og et e ller andet mors ea pparat , f .eks. en brum-

LAMPE~

-

mer. Det ligger iøvr igt enhve r frit
for at opf inde en smartere f orm f or
mo dt ager.

INI)VENP IG!

SfANDARO· M ODE L.
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Arets bedste tid i spejderåret

FOTOS :
ERIK PARBST
RASMUS NIELSEN
PETER WILHJELM
EYVIND STORUP
AXEL SKYLV
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RIGTIGT UDSTYR
TUREN

GØR

B E D R E!

SPEJDERSKOEN
stærk no k - selv ti l en spejder

NORDENS
STØRSTE
SNEMAND?
Her er et par fot os al en høj herre.
H an b lev rull et og stab let på benene sø ndag den 29. januar 1967 i tøvejr på en mark
i Kirke lte.

nr. 33 -47 fra kr. 69 ,50 til 103,50

Spanske støvler
Ruskind - Profil sål

nr. 38-45

71,50

Italienske støvler
Skindforet-Profilsål

Gummisnørestøvler C O D A N

nr.39-46

87,00

par 56,50

ANORAK

KIT-KAT PONSJO

- det bedste overtøj du kan f å
Priser fra 52.50 til 72,50
- det er billigere end sidste år

- når regnen strømmer ned
P. V. C . på lærred ........ 82,50
Nylon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92,50

SPEJDER RANSEL
som tegning
3 størrelser :

69,50

75,00

85,00

KIT-KAT RENSEL

der jord.
Here fte r ven tede man på me re og bedre
sne t i l at pudse ham af i , men det blev aldrig
ti l noget.
Byg mest re :

webbing med universal meis
2 størrelser : 125,00 132,00

- dette er kun nogle få af de ting, vi er specialister i, se vort katalog igennem igen -der kan du finde hvad du ellers har brug for

Det Danske Spejderkorps Depot
Nørre Farimagagade 39 • København K • Telt. PA 41128
Odense:
Klostervej 19
Telt. (09) 11 2418

.lrhuø C:
Frederiksgade 69
Telt. (06) 133613

Aalborg:
Danmarksgade 3
Telt. (08) 1387 33

Depotet er korpsets egen forretning og giver bonus til korpsets afdelinger
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Billederne er ikke sæ rlig gode , fordi de er
taget med blitz i snevej r kl. 19 om aftenen
(bli tzen nslå rcc jo i de næ rm este snefnug ) .
Hjælpemidlerne va r ikke mange : først 4
3-m ete r stiger , de r se nere , oppe i højden
bl ev samlet ti l to.
Blo kkene blev skåret ud al sto re kug l er og
båret op ad st igerne på nakken. En fast byg mester var stat ioneret heroppe .
Kl. 19 b l ev vor kølige herre målt al to
førere: 5 meter og 60 c m fra pande t i l mo-

Bersærkerne 1. Lillerød Trop
Ravnshalt division
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3-4 hektiske måneder er gået,
siden l meldte jer under Robin
Hood 's grønne fane . Tr av le dage
har det været, mangt og meget har
l op levet, og nyt har l forhåbentlig
lært ved at koncentrere jer om de
stillede opgaver. l fik vel ogs å at
se, at l faktisk er dygtigere, end l
måske anede. Ved at melde jer,
sti ll ede l jer se lv på prøve - og i

DEN GYLDNE PIL!
.... og for de særligt udvalgte
gæ lde r det så slutturneringen: DEN
GYLDNE PIL !
l husker sikkert, at da Robin
Hood forklædt som en rødh året og
rødskægget tigger vandt den føri
bueskydningskonkurrence
ste
Nottingham , fik han af sheriffe n
overrakt som præmie en gylden
pil , som senere fik si n plads i den
store eg i Sh erwood .
Nu kalder Rob in sine udvalgte
patruljer til konkurrence. Fra man-

~~
glædeligvis langt de fleste tilfælde
bestod l prøven og viste, at l var
gjort af det stof, der i gamle dage
gjorde Ro bin og hans mænd uovervindelige , og so m også i dag giver jer uanet styrke , når l udnytter
alle j eres muligheder.
l PLØKKEN var der brug for
snilde , hånde lag , fli d og samarbejdsvilje , og i SKIVEN viste l, at
l f orstod dag ligd agens krav om
vedholden hed og troskab og spejderånd. Vi troede på det f ør turneringen - men nu VED vi , at vi
har mere end 1200 ægte spejderpatruljer i vort korps.
Nu begynder dagligdagen igen .

Vi håber, at l har haft glæde af
turneringen , sådan som vi , de r var
med bag kulisserne , har haft det.
Vi s nu fremov er, at man sagtens
kan leve et godt og rigt spejderliv
i patruljen uden at de ltage i turnering . l denne omgang st illede vi
jer opgaverne- men der er tusind
opgaver endnu at løse - langt
bedre og langt sjovere opgaver
end dem vi fa ndt på - nemlig de
opgaver l ved fæ ll es hjælp stiller
jer se lv. Opgaver, ture og lej re i
jeres daglige patruljeliv .
Tak for indsatsen- og god spejdingl
Lars-Rolf-Mogens

dag 26. ju ni til fredag 30. juni genopstår på RYEKOL de muntre ti der, da Robi n Hood og hans fæller
satte sheriffen af Nottingham grå
hår i hovedet. Er du blandt de udvalgte vi l du få direkte besked
gennem PF . Er du det ikke, skal
du vide, at besøgende spejd e re og
forældre er velkomne. Blot må du
huske, at der vil ikke være plads
til at slå lejr, og der må ikke regnes med spisni ng eller overnatning hos de deltagende patruljer
eller i førerlejren.

Korte facts :
Udtagne patruljer skal for at
kunne deltage tælle mindst 6 faste
medlemmer og deltage med mindst
5. Aldersbestemmelserne er de
samme som gælder for deltagelse
i årets spejderturnering i divisionen. Pris for deltagelse er kr. 47.
Der e r lej r bål mandag , tirsdag og
torsdag . Slutparaden bliver fredag
kl. c a. 11 ,00.
Lejradresse : RYEKOL
Gl. Ry pr. Ry station
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REDIGERET AF KAREN HJORTH

jungle

nyt

Noget om en lejr:
Tirsdag aften skulle vi ud og finde tyvekoster og efter en længere tur lagde vi os i skjul i skoven, og lidt efter kom tyven. Da
han var gået, gik vi over for at lede efter det, der var stjålet, og
Faxner fandt det. Da vi kom hjem fik vi orangeade, og vi fik det
at se, der var stjålet. Vi gik i seng kl. 21. Om onsdagen havde vi
olympiade, blandt andet med forhindringsløb. Felix vandt med
tiden 2 min. og 14 sek. Den sidste dag fik vi orangeade og lakrids
fra købmanden i dusør. Det var ham, tyven havde stjålet noget fra!
Skal I på sommerlejr?
B

ET SPÆNDENDE FUND!
Det var søndag, og alle ulvene i Sydkøbing flok var på tur.
Baloo, deres flokfører, havde lagt en spændende sporing. De skulle
nå frem til en kasse appelsiner, som var gemt et sted i skoven.
Undervejs skulle de samle alle de spændende ting, som de fandt.
Og der var mange sjove ting at finde i skoven. Grøn bande havde
fået fat på noget, som de mente måtte være verdens højeste brændenælde. De havde haft meget besvær med at plukke den, og flere
af ulvene gik og kløede sig på hænderne. Nu bar de på skift planten. De holdt om den med et lommetørklæde. Rød bande havde
fået fat på en snogeham, som hang fast på nogle kviste. Gul bande
interesserede sig mere for at finde sjove ting, der egentlig ikke
skulle findes i skoven. Men der er jo desværre noget, der hedder
skovsvin. Banden havde samlet følgende ting sammen : en gammel
motorcykelhandske, en fiskesnøre med krog i, en tandbørste og et
tændrør.
Kun blå bande havde svært ved at få øje på noget, som var
tilstrækkeligt spændende til, at de ville slæbe det med sig. De
havde ganske vist fundet nogle fuglefjer, men de vidste ikke, fra
hvilke fugle, de var. Pludselig råbte Mysa, der altid gik der, hvor
det var vanskeligst at komme frem , og derfor banede sig vej i
granskoven, mens de andre gik på vejen: »Kom, jeg har fundet en
skæg sten ,< . De andre løb hen til ham. Det var virkelig en spændende sten. Der var ridset små mænd på den. Ulvene undersøgte
den længe. Desværre var den for stor til, at de kunne tage den
med sig. De mærkede steder af med nogle knobtove, og så kan
det være, at de nåede frem til målet i en fart. De fortalte Baloo i
munden på hinanden, hvad de havde fundet, og slæbte hende med

hen til stedet. Hun kunne straks se, at det var en helleristning, dvs.
en sten fra gamle dage med en slags skrift på. På hjemvejen fra
turen gik hele flokken ind på museet og fortalte om deres opdagelse.
De fik megen ros, fordi de havde haft øjnene så godt med sig. Der
var nemlig ingen, der havde set stenen før. Dagen efter var der
billede i avisen af blå bande ved siden af den spændende sten.

Her er lidt om nogle af de
nye ting på prøvekortet:
I. stjerne
Du skal kunne 1. vers af »Der
er ingenting, der maner« og »Fra
himlen er du faldet «. Du skal
også kunne binde en hesteknude,
og hvis du ikke kan slå en kolbøtte eller stå på hovedet, så
kan du i stedet for danse russerdans.
II. stjerne
Her skal du blandt andet kunne de fire almindeligste danske
kornsorter. Så nu må du huske
at lægge godt mærke til dem i
løbet af sommeren.
Er I også gået i gang med at

lære at binde det nye knob, man
skal kunne til 2. stjernen. Det
hedder Dick Turpin's knob, og
det er ikke svært at lære. Spørg
jeres FF, hvordan det er .. . .
Hvis I altså ikke allerede har
lært det!

På billedet ser I ulve fra 8.
Arhus, St. Clemens flok . De lægger sandelig kræfterne i. Har du
været med til at trække tov? Eller har du været med til at heppe?

(BOY s' LI FE)

R.E D l G E R E T A F H E N R Y C H R l S T E N S E N

Flittige spejdere
Spej derne fra Balders trop i Hedehusene
har tjent 1.500 kr. ved at restaurere en
land ejendom på Midtsjælland. Spejderne fik
all e mate ria ler udl everet af gårdeje ren , og
de rep arerede tage og mure , malede og
kalkede hele gården . Fortjenesten skal bruges til en spejderhytte .
( B e rl ingske Tidende ) .

».,Kalångul« ekspeditionen
Du kan ved at indsende kr. 2,00

Førstedags kuvert

på postgiro 13 29 73

Det Danske Spejde rko rps afhold e r i tiden

John Andersen ,

fra d. 18. juli ti l d. 9. august en ekspedition

Kongedybet 28,
Køben havn S

ti l Grønland , hvori der deltager 80 rovere

- Jeg tror, jeg vi l være spejde r, så e r der

håb om at få en sidd ep l ads i toget.
(fra Berlingske Ti dende)

fra Danmark samt 40 fje l dmænd og rovere

sikre dig en af de smukke først~ dagskuver
med

ekspeditionens

bomærke , som

vi

f ra Grønland . l den anledning har ekspediti-

ter

onen fået bev ilget et særl igt poststempel af

har ladet fremstille af hensyn til de mange

De t G røn land ske Pos tvæ sen , som al post fra

spejderfi latel ister, der finde s jorden over.

Søndre

Strømfjord

bl ive r

ann ull eret

d en dag , ekspediti onen starter.

med

Men husk , sidste frist

for bestilling

er

den 15. maj 1967.

Påskebjerg hytten
Den gamle
påskebjerghytte

- Denne hytte har langt oversteget mine
dristigste forventninger.... Med disse ord
lykønskede Thorkild Glad spejdere og ulveunger i C hri sten Skee ls Trop og Flok i
H erfølge , da han lørdag eftermiddag , sammen med knapt 100 andre særligt indbudte
gæster del tog i den reception , der markerede afslutningen på ni månede rs he ktisk
hyttebyggeri . O rdenes ægthed kan der ikke
være tvivl om. Thorkild Glad er en mand af
beskedne ord , der i betydning ikke spænder over mere , end hvad der for ham fø les
ærligt og oprigt igt .
Havde det ikke været , fordi man forlods
grundigt var blevet orie nteret , ville man
næppe have troet , at »Påskebjerg-hytten«
var beregnet til spejde rbru g. Den er simpe lthen overdåd ig . l den forstand , at den
overgår det mest e af, hvad man normalt ser
af spejderhytter. Et helt igennem fint udtryk
for spejdersport anno 1967.
(Den lokale avis).

96

Jeg spørger bare:
Er PF fra Mårpatruljen ikke en sl ags mårfar?
Kan man ka lde Bj ørnepatruljens good-turn
for e n bjørnet je neste?

Godt blæst
Mor , mor, mor, nu kan jeg blæse revei llen , all e sammen på vores vej er stået op
efter den .

HJÆLP DERVIL BÆRE LØNNEN l SIG SELV
Sporjæger
Fjern tag og bund fra en kassabe l »rugbrød s-bus«. Bl and gips og vand tons til
tons og rør rundt med en afkortet telefonpæl. Gipsen er gennemtør på en uge , men
pas på , at elefanten ikke spa rker ti l støbe( Set. Bernhard )
ka ssen imens .

Med stor forundring læser jeg i Berlingske
Tidende , at raske danske drenge forlanger 1,
2, ja 3 kr. f o r at bæ re en skra ld espand o. lign.
ned for

gamle mennesker , der

er ude af

stand ti l at hjælpe s ig selv.
Når man , som jeg , har levet mange år i
udlandet , undres man såre over den foran-

dring , der er ske t med dansk ungdom.
Kære drenge- og pigespejdere derhjemme!
l - det er jeg vis på- ønsker dog endnu at

SPEJDERHJÆLPEN
1967
Fra vort korps indkom ialt

kr. 153.976
Svarende til gns . kr. 5,82 pr.
medlem . Gennem snittet i den
bed ste division var kr. 13,29.

gøre ~~ a good turn (< hver dag.

Henvend jer

dog til menighedsplejerne el l e r andre lig nende institutioner, få ad ressen på en gam-

me l , ensom sjæl og hjælp hende e ll er ham,
blot en gang om ugen med småting , som a
bære en skra ldespand ned , pos te et brev
e ll er gø re et æ rinde- og vær vis på, at den
gode gerning , l gør, vil bære lønnen i sig

selv .

Gerda Brahe Pedersen Warszawa
( Be rling ske Tidende)

En ulveunge spørger:

Jeg vil gerne spø rge , om det ikke ku nne
lade sig gøre at l ægge løse tillæg i bl adet.
So m f .eks. i nr. 3 fra mart s, hvor der er lavet en borg på side 59. Var det ikke bedre
at lægge et lø st ark i, så man er fri for at
klippe b ladet i stykker.

Og vi svarer :
Jo , det vi l le have væ ret at loretrække med
et løst ind læg , men af økonomiske årsager
måtte vi desværre vælge den ovenfo r næ vnte
løs ning .

POETEN OG LILLEMOR
DE To

FRA POLITIKEN

SPEJDER~,

JEG VISTE VoRES
GAMLE AVISER ..
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.vandringer
100 km
1. Ry trop
PF Bent Schmidt
PA Per Laursen
Poul Erik Grønborg
Jan Nielsen

75 km
Christian den 2.
PF Ove Andreasen
PA Benny Smith
PA Jan Smith

(.:}riddere
3. Ordrup
John Petersen
Morten Gjeddebæk
Wagando Stammen
2. Taastrup
PA Bent Ziegler
PA Steen l h l emann
G lenterne Nyk. F.
PF Jens Chr. Møller
Snaphanerne
PA Geert Nielsen
Karup trop
PF Jesper Dalsgaard
Peder Bodils Trop
SM Jesper Ourø Jensen
PF Henrik Pagh

.spejdere
3. Ordrup
Michael Nørvig
John Petersen
Morten Gjeddebæk
Grænsetroppen
PF Niels Hasse
PF Karsten Andersen
1. Haslev
SM Jens Husum
PF Henrik Liediche
Christian 2.
PF Torben Søndergård
Rolfs trop
PF Jørgen Bylod
Snaphanerne
PA Geert Nielsen
7. Arhus
PF Bent Johansen
PF Jens Chr. Møller
Peder Bodils trop
PA Niels Mygind
PF Kåre Lauridsen
PF Henrik Pagh
Bellahøj
PF Glenholm
PA Buch
1. Gjentoft
SM Bjarne Winstrøm-Oisen
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®væbnere
Grænsetroppen
PF Nils Hesse
PF Karsten Andersen
PF Erik Johansen
PF Aksel Skjoldan
PA Torben Meyer
Christian den 2.
PF Torben Søndergård
Jens Østergård
PA Otto Wagner
Rolfs trop
PF Jørgen Bylod
7. Arhus
Mogens Johansen
Møllebakketroppen
PF T om my Larsen
PF Verner Løjmand
PA Torben Nielsen
Prins Borritz
SM Ole Borring Møller

11. Odense
SM Hans-Henrik Nielsen
Peter Lassen Farum
PF Leif Percival Andersen

Gram trop
Lejf Andersen
60 km
Rolfs trop
Ulrich Nielsen
Bjarne Kirk
Henning Risbjerg
PF Mogens Risbjerg
PA Ingolf Skafte
PF Ove Snede Sørensen
Arne Kryger
Kjeld Christensen
Erik Andersen
PA Knud Valter Knudsen
Finn Larsen
Dan Jensen
Gram trop
PF Torben Lund
PF Jørgen Rasmussen
PA Mogens Bondesgård
PA Uffe Blaabjerg
Palnatoke, Esbjerg
PF Peder Muusmann
PA Johnny Therkildsen
Torben Lodberg
Niels Jørn Gadebjerg
1. Ry trop
Stig Rode Andersen
Ivan Sørensen
Jørgen Laursen

Karup trop
PF Mogens Pedersen
PA Lars Thornvig Jensen
Mac Doneli trop
Sten Bischoff Møller
3. Vesterbro
PF Erland Sø.ndergård
PA Ulrik Grandjean
Peder Bodils trop
PA Niels Mygind
PA Torben Chr. Møller
Hubert Knørr
John Thomsen
Torben Schultz
Bellahøj
PF Glenholm
PA Buch
1. Gjentofte
Mads Remvig
PA Søren Lund
PA Lars Preisler
PA Tonny Landsberg
PF Lars Franch Andersen

2. Lyngby trop
PF Niels Hald
PA John Dahl Nielsen
Søren Lund
Niels Røgbæk

Patruljeduelighedstegnet
Lerarbejder
Glenter Ribe trop
Høge Ribe trop
Falke Ribe trop
Egern Ribe trop

0301<M
5 ulve fra Gundersted
flok
7 ulve fra Ræveflokken
12 ulve fra 4. Sundby
flok
11 ulve fra Vitus Serings flok

Tak for frimærkerne
Det har været en fornøjelse at videresende alle de mange , mange tusind brugte
frimærker , der i de sidste måneder er
strømmet ind til Postbox 44. Både enkelte
ulve og spejdere har sendt, men en stor
del har hidrørt fra flittige flokke og som
resultat af patruljekonkurrencer. lait er
ca. 30 kilo brugte frimærker sendt fra Danmark til Verdensbureauet i Ottawa - der
skal faktisk uendelig mange frimærker til
30 kilo ....
Fra mr. P. R. Cowan , der er sekretær for
Verdenskomiteen for arbejdet med handicappede spejde re , har vi modtaget en meget hjertelig tak til alle , der har ydet en
indsats for dette arbejde og den bringer
vi med glæde videre til jer ....
Vi kan yderligere fortælle , at nogle af
pengene , der er kommet ind ved salget af
frimærkerne , er gået til vidt forskellige
formål, f. eks. har handicappede søspejdere
på Cypern fået hjælp til køb af en motor
til en båd , de selv har bygget. l Costa
Rica har svært invaliderede ulve og spejdere fået uniformer og lejrudstyr. l Dahomey , i Kenya ,
Nicaragua har man
hj ulpet med udstyr , litteratur , uniformer og
andet materiel til handicappede spejdere,
og Peru ' s ulve og spejdere har modtaget
en stor sending spejde rlitteratur på spansk
- ove rsat fra andre sp rog . Blinde spejdere
i Mexico og Brasilien har modtaget specielle skrivemaskiner til hjælp i deres arbejde osv. osv. , der kunne nævnes endnu
en lang række hjælpeaktioner til gavn og
glæde for vore handicappede kammerater.
Det er det , jeres frimærker er blevet brugt
til'
Nu slutter vi for denne gang. Når der
igen bliver kaldt på hjælp fra danske ulve
og spejdere , ved vi , hvor vi skal henvende
os- tak skal l have allesammen!
Leif Paltorp

UDSTYR
TIL
PATRULJE·
GRUNDEN
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Et virkelig godt gammelmandskomfur, eller en overdækket spiseplads , det er arbejder , patruljen vil
kunne have glæde af lang tid fremover.
Taget over spisepladsen er fremstillet af tagrør i hindøvævning.

Skal det være helt tæt, er det
bedst at læg ge to lag. Sørg for at
pælen e går godt ned i jorden , så
bordet ikke >>sejler«.
Bunden i gammelmandskomfuret
dækkes med et 5-1 O cm tykt lag
ler. Husk at fylde revnerne ud ,
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efterh ånden som de opstår, så ilden ikke brænder de underliggende stokke.
Til grydeophæng er de to svingkraner meget effektive. Kroge af
forskellig længde hører med til udstyret, så man altid kan hænge
gryden i den højde , man ønsker.
Under komfuret er der plads til
brænde , og under bordet kan gryder og pande · ligge parat til brug.
Det er praktisk at have køkkenbordet umiddelbart ved bålet, så har
man det hele inden for rækkevidde .
Både spiseplads og komfur samles med træværkssamlinger. Er du
i tvivl om , hvilke du skal bruge , se
da i »Træværk << (Kulsøserien). De
viste modeller kan naturligvis udbygges med diverse ophæng til
vandspande, viskestykker, sleve
m.m. på komfuret og tallerkenrække , bestikhylde og kroge til
krus m.m. under taget på spisepladsen .
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Det internationale Verdensspejderflag
Overalt hvor store lejre , Jamboretter eller Jamboreer finder sted , ser man Det Internationale Spejderflag side om side med nationernes flag og FN-flaget.
Dugen er mørk blå-violet, og motivet, tovet, der symboliserer jordkloden og spejderliljen indeni er hvid .
De heldige , der skal med til Verdensjamboreen i
ldaho i Amerika, vil ikke kunne undgå at se dette
smukke flag - vores allesammens spejderflag .

