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l forbindelse med de danske rove

res k'atangut-ekspedition har 92 

grønlandske spejdere i denne som

mer været på en Danmarksrejse. 

Det charterfly , der bragte roverne 

op, tog grønlænderne med tilbage 

for en rimelig betaling . 

På grund af de lidt besværlige 

trafikforhold fik næsten alle delta

gerne nogle dages ophold i Sdr. 

Strømfjord, hvor man slog lejr ved 
Lake Ferguson. Den 19. juli ankom 

roverne, og en time efter afrejste 

de grønlandske spejdere til Kø

benhavn. 

Straks ved ankomsten rejste pi

gerne videre til KFUKs landslejr 

ved Borup i Midtsjælland, der be

gyndte samme dag . Drengene rej-

ste ud over det ganske land til pri
vate feriehjem. 

Landslejren var en kæmpemæs

sig lej r by med 15.000 indbyggere, 

eget hospital , posthus, banker , te

lefoncentral og alskens forretnin

ger. Det er den største lejr, der 

nogensinde er afholdt i Europa. 

Den første aften blev man over

rasket af et voldsomt u vej r med 

regn og torden , så de grønlandske 

piger var lige ved at savne et par 

konebåde til at sejle rundt mellem 

teltene. Bortset fra denne ene af

ten var vejret fint hele lejren igen

nem, så pigerne fik lejlighed til at 

prøve al slags lejrsport, en hejk 

og flere store lejrbål , hvor de 

grønlandske piger optrådte med 

sang og dans. De gjorde stormen

de lykke! 

Landslej ren sluttede den 28. juli , 

og så rejste pigerne ud til deres 

ferieværter . Samme dag begyndte 

drengespejdernes lejr, idet KFUM

spejdernes Sydvestjyske division 

havde indbudt til NORDSØ-jambo

rette i Oxbøl ved Varde. 
Denne lejr var jo ikke så stor 

som pigernes landslejr. Her var ca. 

400 deltagere, så der var unægte

lig bedre plads at arbejde i og at 

tumle sig på for både jyder, grøn

lændere og udenlandske spejdere. 

En af de grønlandske spejdere -
Bjørn fra Julianehåb - nåede iøv

rigt slet ikke med i lejren, idet 

han brækkede en arm og »måtte 

nøjes« med at blive forkælet af 

den halve by , mens han lå på sy

gehus i Middelfart. Alligevel var 

han selvfølgelig ked af ikke at 

kunne være med i lejren. 
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SPEJDERCHEFEN SKRIVER: 

EN SPEJDER 
ER HJÆLPSOM 

»En spejder er hjælpsom<<, sådan 
lyder den tredje spejderlov, og du 
ved , at vor gamle chef, Baden Po
well talte om den daglige >>good 
turn «, dagens gode gerning, som 
vi i min tid tog meget alvorligt. 

Naturligvis gjorde man grin med 
os - at vi hjalp gamle damer over 
gaden, skønt de ikke havde noget 
at gøre på den anden side o.s.v. , 
men vi tog det roligt , for vi vidste 
bedre . 

Nu er det ikke afgørende, at man 
gør een god gerning hver dag, men 
at man i alt fald har en hjælpsom 
indstilling, så det kan blive til flere 
gode gerninger på nogle dage. Tro 
bare ikke, at du så har oparbejdet 
et overskud og kan slappe af. 

Men et stort overskud har l al
lesamm en oparbejdet i spejder
hjælpsugen i september sidste år 
og de foregående år. 

Vort eget korps har ved ulveun
gers og spejderes arbejde indtjent 
ca. 150.000 kr. sidste år, og noget 
lignende året før. 

De tre andre spejderkorps har 
gjort en lignende indsats, pigerne 
ligge r endda højere, så det bliver 

over 600.000 kr. , denne samlede 
goodturn er værd i penge. 

Der er også brug for dem mange 
steder. »Raske børn hjælper syge 
børn << er spejderhjælpens motto, 
derfor går en stor del af pengene 
til sygdomsbekæmpelse. 

Jeg har netop fået en beretning 
om arbejdet med bekæmpelse af 
spedalskhed i Pogiri i Indien, et 
arbejd e, der ledes af vor spejder
kammerat Erik Østergård, i mange 
år medlem af vor korpsledelse og 
stadig aktiv i vort korps . 

Ved hjælp af en ganske lille stab 
bestående af en læge og to syge
plejersker til at begynde med, ud
dannedes en hel del indfødte hjæl
pere , således at arbejdet kunne nå 
så langt ud i landsbyerne som mu
ligt. Arbejdet begyndte i 1962 og 
omfatter nu 70 primitive »klinik
ker<<, der giver medicin og fører 
kontrol , samt et mindre hospital , 
der kan tage de sværeste tilfælde . 

Arbejdet dækker nu et område 
på 5.500 kvadratkilometer med en 

En af de 70 primitive klinikker, der behand
ler hver 400 patienter, en gang om ugen. 
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SPEJDER 
HJÆLPEN 

er foreløbig 

for vort korps 

kommet op på ca. 

132.000 KR. 
men der mangler 

stadig afregning 

på en del 

afdelinger 

befolkning på 1'h million menne

sker. Der er registreret 30.000 pa

tienter. Arbejdet har givet gode re

sultater ; i løbet af de første 5 år er 

sygdommen hos over ' Is af patien

terne bragt til ro , og man har nu 

taget arbejdet op i et tilstødende 

distrikt. 
Det er en vældig indsats mod en 

tidligere håbløs sygdom, og en me

get stor del af pengene hertil er 

kommet fra spejderhjælpen. 

Det er vel ikke mange goodturns, 

der kan opvise sådanne resultater, 

men det er de mange små ting, der 

bidrager til at gøre verden en lille 

smule bedre, for mennesker at leve 

i. 

KATANGUT- KUVERTEN: 
Da der er mange, der har fore

spurgt, hvor man kan købe Katån

gut ekspeditionens kuvert, skal vi 

oplyse, at den kan erhverves mod 

indsendelse af kr. 3,- + porto 0,60, 

ialt kr. 3,60 til 
Giro 13 29 73 
John Andersen 

Kongedybet 28 

S. 
Overskuddet ved salget af kuver

terne går til dækning af ekspeditio

nens underskud . (Kuverten er note

ret til kr. 10,- i det ny Grønlands

katalog) . 

løvrigt kan vi fortælle ,. at det er 

første gang, Grønlands Postvæsen 

har bevilliget et særstempel til en 

privat og ikke statspræget institu

tion . Tidl igere har der kun været 

førstedagsstemplinger .ved udgivel

se af nye frimærker samt ved før

steflyvninger, f .eks . over nordpolen. 

Det var >> Spejderfrimærkeklub

ben «, der stod for det praktiske ar

rangement. 
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Ved førerstævnet på Nyborg Strand 
i november diskuterede man, hvor
vidt spejderloven og spejderløftet 
trænger til revision . 

Som det måske vil være jer be
kendt, har de engelske spejdere 
for nylig ændret deres lov, således 
at den nu kun har 7 paragraffer. l 
de øvrige spejderkorps i Danmark 
har man også optaget debat om 
spørgsmålet. 

Hvad mener Magasinets læsere? 
Er der behov for at lave noget 

om? 
Skriv om d in mening til Magasi

net! 

Loven 

1. En spejder er til at stole på. 
2. En spejder er trofast. 
3. En spejder er hjælp som. 
4. En spejder er en god kammerat. 
5. En spejder er ridderlig. 
6. En spejder er god mod dyr. 
7. En spejder er lydig. 
8. En spejder tager vanskeligheder 

med godt humør. 
9. En spejder er sparsommelig og 

ordentlig. 
10. En spejder er ren i tanke, i ord og 

i handling. 

Løftet 

På min ære lover jeg at gøre mit bed
ste for: 
at være tro mod Gud og mit land, 
at være hjælpsom mod alle og 
at holde spejder/oven. 
eller: 
På min ære lover jeg at gøre mit bed
ste for: 
at holde spejder/oven, 
at være hjælpsom mod alle og 
at være vågen, modig og ren. 

Den nye engelske spejderlov 
1. A Scout is to be trusted. 
2. A scout is loyal. 
3. A Scout is friend/y and considerate. 
4. A Scout is a brather to all Scouts. 
5. A Scout has courage in all 

difficulties. 
6. A Scou t makes good use of his time 

and is careful af possessio ns and 
property . 

7. A Scout has respect for himself and 
for others. 

ER 
SPEJDER
t..OVEN 
FORÆLDET? 
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At skrive sin dagbog er ikke et 

spørgsmål om skrivefærdighed ale

ne. Det er først og fremmest et 

spørgsmål om at OPLEVE. 
Skrivefærdigheden kommer med 

tiden . 

Jeg kan hjælpe dig lidt på vej 

i den glæde, det er at skrive en 

hejkdagbog. 
Der er tre ting , der gør en dag

bog levende: 
1. De spontane oplevelser under

vejs . 
2. Kendsgerninger om sete ting på 

vandringen . 
3. De varige indtryk. 

Dertil kommer så det fjerde og 

meget vigtige punkt : Tegninger, 

som også kan opdeles: 
1. Små vignetter til at understrege 

oplevelserne. 
2. Tegninger af steder, der er be

søgt og landskabsskitser. 
3. En ruteskitse, der er fyldig nok 

til at understrege teksten . 
Kunsten er blot at få det til en 

helhed. 
De fleste har nemt ved at holde 

rede på, hvad man oplever under

vejs, men dette med at få de varige 

indtryk nedfældet, så de ikke virker 

kunstige , er egentlig det sværeste. 

En god ting er at holde pauser 

under vandringen , dels for at hvile 

fødderne lidt, og dels for at »Sjæ

len kan indhente kroppen << . Når 

sjælen får indhentet kroppen , får 

man tid til at tænke mere over det 

oplevede, gøre sig lidt tanker om 

den passerede strækning og måske 

kigge lidt nærmere på landskabet, 

man er i lige nu . Så behøver man 

ikke >> digte« en eller anden uærlig 

skrøne, som man ikke selv tror på. 

Kort sagt: Skriv, hvad der virke

lig gør indtryk på dig. Kunsten at 

skrive er nemlig ofte et spørgsmål 

om at udskyde det uvæsentlige. 

Det med helheden mellem tekst 
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HEJKEN: DIN DAGBOG 

-~-=' *'.f:< -_.-~ 
~ ;::. ~-

~-~ 

8RD8Y VE5TEi?.SI(OV 

VI KIGGEDE 
OVEQ. MO O NÆSSy 

TEKST OG TEGNING: BUSSER 

og tegninger er også et spørgs
mål om væsentligt og uvæsentligt. 
Her har vi et udmærket hjælpemid
del i GILWELL-SYSTEMET, som 
du ser anskueliggjort i nærværen
eksempel på en hjekbog. 

At hejken foregår til søs, bety
der mindre, for princippet er det 
samme : 

Tekst og tegninger følges ad og 
støtter hinanden , og hvor oplevel
se rne er mange, er der naturligvis 
også mange tegninger. 

Et problem er den ledsagende 
kortskitse . Men også det kommer 
du om ved , simpelthen ved at skifte 
målestok fra side til side, for hvis 
du oplever meget på en kort stræk
ning, bliver der jo ikke me:.gen kort
skitse netop på den side i dagbo
gen . 

Men hvis systemet skal virke, er 
det meget vigtigt, at man hele ti
den lader tekst, kortskitser og an
dre skitser følges ad på den sam
me dobbeltside. 

Dertil kommer så yderligere de 
hjælpende kolonner for retning , 
tidspunkt og gennemgået stræk
ning. 

Man kan selvfølgelig sige, at hvis 
teksten er god og levende og får 
disse kendsgerninger med, kan dis
se kolonner ganske undværes. -
Men brug dem bare, de er gode 
hjælpemidler. 

Een ting står dog fast: Lad ikke 
dagbogen blive til et skema, lad 
skemaet være dit HJÆLPEMID
DEL. 

Og som sidste punkt : Der kan 
ikke skrives en lærebog om emnet, 
men DU kan træne dig til en per
sonlig stil i overensstemmelse med 
dit gemyt. 

Og netop ved at give noget af 
dig selv får du en dagbog, du selv 
og andre bagefter kan have glæde 
af. 
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PIONER 1, den lille håndbog 

HYLKEDAMSERIEN, som udkom 

1965 får nu en makker. 

Bogen vil komme til at indeholde 

et væld af ideer og tips for det 

kommende spejderarbejde og er 

som forgængeren forsynet med teg

ninger over hver enkelt opgave 

samt forklarende byggevej lednin

ger. 
Som en forsmag og >> appetitvæk

ker« for bogens opgaver bringes 

her LUFTGYNGEN . 
Denne luftgynge egner sig sær

deles godt til sommerlejren, idet 

den for det første kræver lidt for

arbejde, dernæst præsenterer den 

sig som vist på billedet, og sidst, 

men ikke mindst : den er sjov at 

lege med! 

Udover de mange forskellige op

gaver må det også nævnes, at der 

på de første sider i PIONER 2 

bringes forskellige nyttige vejled

ninger for de patruljer og troppe, 

der dyrker pionerarbejder i større 

stil , end der hvor man klarer sig 

med modelarbejder. 

På viste illustration fremgår det 

f .eks. hvordan TALJE-krogen sik

res, sådan at tovet ikke smutter ud, 

og der dermed sker ulykker. 

TIPS 

Luftgyngen er et herligt stykke pio

nerarbejde, der nemt laves af to 

patruljer på ca. 2 timer med den 

rigtige arbejdsfordeling. 

Konstruktionen består som vist 

på tegningen af to bukke, der frem

stilles sådan, at de er helt ens. 
Bemærk af den lille skitse ne

derst til højre, at to A bukke, hvor

igennem der gynges, næsten står 

helt lodrette. 

Arbejdet kan fordeles på den 

måde, at den ene patrulje besnø

rer selve gyngen, mens den anden 

8 

besnører de to A bukke med hvert 

sit støtteben. 
Gyngen laves af de 5 stager på 

5 m + de 6 på 0,8 m, alle besnørin

ger er enten vinkel- eller japansk 

besnøring . De to lige store bukke 

fremstilles nemmest ved at starte 

med de to A bukke placeret på jor

den ved siden af hinanden . Der

næst lægges den øverste besnø

ring til støttebenet ; bemærk at det 

er trukket tilbage sådan, at akslen 

kan bevæge sig i sit »leje<<, og til 

sidst lægges de resterende besnø

ringer, der har t i l formål at stabi

lisere bukken . 

Når de to bukke er helt færdige, 

graves de to gange tre ben ca. 'h 

meter i jorden, hvorpå akslen læg

ges op i lejet, og bæretov.ene fast

gøres til akslen med dobb. halvstik 

sådan, at krydset i halvstikket kom-

mer til at ligge oven på akslen. Nu 

er selve byggearbejdet færdigt, og 

luftgyngen er klar til at blive taget 

i brug! 

LUFTGYNGEN 

Materialer 
Rafter : 
6 stk . 5 m 
6 stk . 3,5 m 
1 stk . 3 m 
5 stk . 2m 
6 stk. 0,8 m 
Tov : 
2 stk . 1" 6 m 
Besnøringer: 
14 stk. 7 mm 4,5 m 
Yderligere : 
Spader 

Byggel al Aalborg spejdere . Bemærk hvor godt det tager sig ud, når rafterne er afbarkede 
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jungle 
nyt 

REDIGERET AF KAREN HJORTH 

Kære ulve! 
Hvis I vil have noget at vide om ulveunger på Grønland, så bed 

jeres FF om at læse et stykke for jer, der har s tåe t i Spejder Sports 

decembernummer. Så kan I få noget at vide om drenge, der står på 

ski til flokmøde! 

Vi har i året, der lige er gået, hørt så meget om jeres tredive

kilometerture, at jeg er begyndt at spekulere på, om det er det eneste, 

I foretager jer. Det er selvfølgelig en præstation at have gået så 

langt, men fortæl os i år noget om jeres spændende møder. Dem må 

I da også have mange af, ikke? Karen. 

30 km 
En flok fra Akirkeby fortæller, at de havde en hund ved navn Peggy 

med på 30 km tur. De siger, at den ikke havde færdselskultur, men 

standsede trafikken flere gange undervejs . Til sidst måtte de binde 

den i deres knobtove, og så gennemførte den turen i fin stil. 

På tur 
Her fortæller Lars fra o'yrskjødts Flok om en »tur til Grønland «. Vi 

kom næsten alle til det møde, hvor vi skulle »til Grønland « og fan ge 

sæler. Vi skulle først gå på isplader for at komme til landet, og så 

skulle vi finde proviant. Vi så nogle bjørne, og dem skulle vi så ram

me - pege på - med bind for øjnene. Vi var faret vild og måtte tegne 

et kort over landet med verdenshjørner på, og til sidst må tte vi bin

de hundeslædernes snor sammen. Hver bande fik fire knobreb. Til 

allersidst fik vi kiks og orangeade. Sika . 



) 

1 

Hvem ligner 

du mest? 

2 

VI TAGER JO OGSA PA TUR l DE KOLDE MAN EDER ...... . 
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Regnalarm 
Regnvejr kan være en mindre be
hagelig overraskelse , når vinduer
ne står åbne, vasketøjet hænger 
ude, og man ikke bliver opmærk
som på vejret, før det er for sent. 
Derfor synes jeg, det er en god 
ide at lave en regnalarm . 

En metaltragt gøres ved hjælp af 
tyk ståltråd fast til muren eller et 
stativ, du selv kan lave af nogle 
trælister. Inde under tragten fast
gøres en lille strimmel metal , f.eks . 
et stykke blik , og ledningerne til 
batteri og ringeklokke fastgøres 
nu på tragten og metalstrimlen. 

Når den første dråbe falder , vil 
dråben, der leder strømmen, slutte 
den , idet den fra tragten drypper 
ned på metalstrimlen. Afstanden 
mellem metalstrimlen og tragten 
må derfor være så lille som mulig . 
Eventuelt kan man på metalstrim
len anbringe en vinge af plastic el
ler andet isolerende materiale, så 
dråben bliver liggende, og ringe
klokken ringer hele tiden i stedet 
for kun at give klemt. 
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OPFINDER CD 
KWBBENV 

Ringeapparat som ikke kan 
standses 

Indsendt af: 

Materialer: 
A alm . ringeapparat . 

B batteri. 
C elektromagnet (stor søm og ringeledn.) . 
D karmkontakt el.l. (evt. flere kontakter). 
E kontaktarm, som skal kunne dreje om 

fæstningspunktet forneden . 
2 skruer og nogle stumper ledning. 

Når strømmen bliver sluttet ved 
kontakten D, trækker el-magneten 
C i kontaktarmen E fra F til G, 

ringeapparatet A. Er det hele an
bragt i en låst kasse (husk huller, 
så man kan høre, at det ringer) , kan 
kun den , der kan låse kassen op, 
standse ringeapparatet. Man må 
desuden sørge for , at man ikke kan 
ryste kassen. 

hvorved strømmen bliver sluttet til God morgen 

-1-
<{ 
C! 
<{ 
0.. 
0.. 
< 
IA.I 
l!) 
z 
a: 

LEDNING. 

RINGE· 
APPARAT 

REGNVEJR 

TRAGT 

LEDNING 

-VAN D D Pw&BE 

jMETALSTRIMMEL 

ME17'U~TAIMME1.. 



1nF 

0,5 A 22.0 V 

• LYSNET 
2.20 v~ 

fl6,3V~ 330 n. 
Alex Jakobsen, Hjallese , har indsendt denne 
arbejdstegning til en HI-FI forslærker med 
2 rør. 

Morsesummer 

En pål idelig, driftsikker og billig 
morsesummer kan man let selv 
fremstille . Næsten enhver transi
stortype kan anvendes. Batteri
spændingen kan være 1,5 - 25 V; 
flere sæt hovedtelefoner kan til
sluttes i serie eller parallel. 

Den er vist for viderekomne! 

.----n 
l 
~J-

;~ 

~ 

Morseklaveret i maj nummeret 

var tegnet forkert. Gert Simonsen 
skriver : 

Til min skræk ser jeg, at der har 
indsneget sig en fejl i diagrammet 
til mit ••MORSEKLAVER«, som blev 
bragt i majnumret Man kan ikke 
nøjes med et batteri, da der enten 
vil være for lidt eller for meget 
strøm. Man kan enten klare sig 
med et stort batteri og et system 
med forskellige modstande, eller 
betydelig nemmere, med et batteri 
til hver pære, f .eks. 1,5 volt, og en 
tilsvarende pære (sådan har jeg 
selv lavet det, men det er en ret 
kostbar affære) hvis man ikke tager 
talrækken med, kan man godt nøj
es med 8 pærer. 
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FOTOKONKURRENCEN 
fik langt større tilslutning end ventet. Derfor har det desværre ikke 

været muligt at få en afgørelse frem til dette nummer. Vinderne vil 

i stedet blive kåret i næste måned. 

Dette billede deltager ikke i foto

konkurrencen , men forestiller Gol

den Gate Bridge i San Fransisco 

og stammer fra jamboreen. 



REDIGERET AF HENRY CHRISTENSEN 

MAFEKING 
Den britiske løve trak halen til sig med et 

brøl - et hidt il ganske upåagtet fo lkefærd , 

boerne , havde trådt den på halen! 

Men løven lod sig ikke afskrække - den 

blottede si ne tænder i en snerren ; britiske 

so ldater st rømmede til Kapkolon ien for at 

lære general Smuts respekt for Union Jack . 

Men den britiske øverstkommanderende , 

general Kitchener, må gang på gang sande, 

at al mi li tær strategi kommer til kort over 

for de impulsive boere. 

Briterne danner sikkerhedsstyrker - og en 

af disse militære format ioner, der har til op

gave at sik re grænserne , opstilles af en ung 

officer, Baden-Powell. 
l egnen omkring Sdr. V issing genskabte 7. 

Arhus trop - som ledemot iv i patruljefejden 

- i efterårsferiens si dste dage situationen fra 

dengang . 
Små afdelinger - patruljerne - kæmpede 

sig gennem det uvejsomme terræn , i stadige 

småtræfn inger med omstre j fende boerstyr

ker. Snedige var disse boer også - provian

ten , med briternes uundværlige te - blev op

snappet og først efter udmattende strabad

ser generobre! . Signalflag , heliagrafer og 

drager anvendtes for at opretholde kontakten 

briterne indbyrdes, men ikke desto mindre 

lykkedes det boerne at forøve sabotage på 

en tovbane, der på et hængende hår var kom

met til at koste engelænderne kvæstede. 

- Og en t i lfangetagen engelsk off icer blev 

- efter boernes lynjust its i en afs idesliggen-

de hytte - først i sidste øjeblik reddet fra 

hængning (da hjælpen kom, var løkken lagt 

om officerens hals .. .. . ). 

De britiske styrker kæmper sig frem mod 

Mafeking , hv is skæbne endnu står hen i det 

uvisse . De kommende måneder vil vise , om 

Baden-Powell kan holde boerne stangen .. .. . 

7. Arhus trop . 

Meldinger pr. signalflag og heliograf hol

der den britiske fremmarch på linie. 

Rivende floder tvang. englænderne t il al sætte over pr. hjulbåd. 

At lave et blad 
At lave et blad er ingen ublandet 

fornøjelse. 

"(::( ...t'vis vi er spøgefulde , siger man , 

vi er naragtige . 

'f:! Hvis vi ikke er det , siger man , vi 

er for .alvorl ige . 

f:l Hvis vi trykker noget , der er skre

vet specielt for vort blad , siger 

man , vi har for l id t afveksl ing. 

-{:{ Hvis vi trykker noget , der har stå

et i andre blade , siger man , vi er 

for dovne til at skrive selv. 

-{:{ Hvis vi sidder flittige ved vor pult 

og passer vort arbejde , burde vi 

være ude og opspore nyheder . 

!:r Hvis vi er på jagt efter nyheder , 

har vi ikke forstand på , hvad der 

er godt. 

fl Hvis vi optager dem , er bladet 

fyldt med noget værre bras . 

-{:{ Det skulle såmænd ikke undre os , 

om nogen vil sige , at vi har hug

get dette fra et andet blad. 

-{:{ DET HAR VI OGSA. Red. 

* Hvornår var din trop sidst nævnt i 
»Spejder-Tidende•? 

Har l en fast mand, der sender 
tropsnyhederne ind til Magasinets 
redaktion? 

2 NYE PATRULJEBLADE 

Glente-patruljen fra 5. Sønderbro trop har 

udsendt •> Glente-Nyt«, som udkommer hver 

anden måned . 

Falke 1. Ve jle har udgivet patruljebladet 

Kii - Kiih , der udkommer hver måned. 

Navnet på bladet hentyder t i l det skrig , 

som en tårnfalk udstøder under angrebet på 

et bytte . 
Har din patru lje et blad?? ? 

NAVNEFORANDRING 

Nu har 5. Sønderbro taget undertitel en ROBIN 

HOOD. Man vil med tiden (efter divisionens 

godkendelse) helt slette det gamle navn og 

kalde sig ved det nye , der er mere person l igt 

og giver større mulighed for at g ive trops

arbejdet en god ramme. Er der ikke andre af

delinger, som på sam me måde kunne trænge 

til at træde ud af " numrenes beskyttende 

slø r«???? 
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Fortsat 

HÆRVEJS
VANDRING 
ROVFUGLENE i Ringe har den gode tradi 
tion , når lej lighed gives , at dyrke emnet >~ den 

gamle hærvej((. - Fra divis ionsbladet har vi 

opsnappet fø lgende beretning : 
Mørke regnskyer hænger tungt på him len , 

da vi begiver os på vandring. Vi passerer 
f lere kæmpehøje og når snart frem ti l Rand
bø l ki rke. På den indviede jo rd inden for kir
kegårdsmuren troner en hedensk kæmpe høL 
som efter sigende skjule r de jordiske rester 
af sagnkongen Ran . Vor vandring fortsætter 

ad en hulvej, og inden længe åbner en lyng
bevokset dal sig fo r vore øjne. He le da len 
er ind rammet af skov , som så småt er ved at 

antage efte rårsfarver. Tæt ved en å , som sti l

le I lyder genem dalen , slår vi lejr. Hernede i 
dalen har vi fred fo r den evige vestenvind , 
og snart stiger røgen til vej rs fra mange små 

bål. Medens efterårsnatten sænker sig over 

lejren , indtager vi et velfortjent måltid. L idt 
efter l id ! linder man sit natte leje , og der hø
res sagte samtaler rundt om i lej ren . H imlen 

ski lter ustandseligt mellem sortb lå stjerne
klar og grå'sort regntung himmel , og vi lår da 
også flere byger i nattens løb , dog uden at 
nogen af den grund bliver vandføre . 

Da dagen grye r, regner det , og man l ister 

formummede i regntøj ru ndt og t ilbe reder 
morgenmaden. Vi sletter al le spor efte r os 

og begiver os nu på vor slidsomme van dr ing 

over Randbø l Hede. l gamle dage va r det 
med gru i si ndet 1 rejsende begav sig ud ove r 

den ende løse hedef lade. Man havde kun l å 
mu l igheder for at søge skjul e ll er t i lllugt for 
omllakkende røverbander eller ulve . (Den 
sidste ulv skal iøvrigt være skudt i 1829 her). 

Selv om store de le al heden er bep lantet 
ell er opdy rket i dag , kan man stadig fo rnem
me noget af hedeø rkenens sto rh ed 1 især hvi s 

man kommer en efte rårsdag 1 når enkel te sol

strejf kaster sære skygger over landskabet. 
Da vi i nogen tid har aset os frem med vind 

og væde piskende i ansigtet 1 f inder vi t i l

flugt i en kratlignende grusgrav , hvor vi kan 

tænde bål og ti lberede middagsmaden. 
Igen ad den ende løse Hærvej med regnen 

piskende i ansigtet. H vo r er l ivet dog skønt , 

når man sådan traver af sted. Vinde n suser 

hen over hedelladen og l år den t i l at l ig ne 
et bø lgende hav .De fork røb lede bi rkes b la
de er snart helt gu le, og mange l igger alle
rede på den regnvåde vej. 

Nu kommer vi op over en bakkekam 1 og 

vestenvinden ha r Irit spi l på det åbne stykke , 
der nu følger. Vi må bøje os frem for at ho l 
de balancen . Der snakkes ikke meget nu. Et 
par småfyre går uden rygsæk nu 1 ser jeg , og 

vakler dog lidt. - Kun en halv mils vej endnu 
- og vi er ved målet. 
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LÅRKORT PROBLEM? 
Nej da, ifølge korp sreg lementet skal vi i 
vinterm ånedern e gå i knick ers, hvi lket bør 
overholdes, så e r der nemlig ingen >> lår
ko rt problem !<<. 

Det er reglementeret .. . 

En de l af Magasinets læsere har reageret 

på depotets annonce i novembernummeret 

angående khakilarvede vinterhue r til spej
dere. De er reglementerede! De b lev ind 
ført ved sidste DC møde 1 men da beslutnin 

gen er al så ny dato , fremgår den endnu 
ikke al korpsets bog med uni l o rm sreg le
ment. 

Fra korpsets årsprogram for 1968 

1. februar - 31 . marts: Korpslotteri . 
11 . - 15. apri l: Påskekursus. 
28. april : Korps rådsmøde. - Frede

riksberg Rådhus. 
29. j un i - 3. jul i: Fælles prim i- kur

sus, >> Ro senholt <<. 
somm erfer ien : Søspejderkursus, 

>> Tornehage<< .. 
Pionerlejr. - Stevninghus. - >> Ny 
Hedeby << . 

16. - 22. se ptember : >> Spejder
hj ælp << . 
efterårsferien : Landsskovmands
turn ering . 



Flere patruljeduelighedstegn 

Nu kommer der snart nogle nye 
patruljeduelighedstegn. 

Udvalget er lige ved at slutte sit 
arbejde med 9 nye tegn , der vil bli
ve forelagt DC'erne ved et møde i 
februar, og som antagelig bliver 
vedtaget. De 9 mærker er følgende: 

Arkæolog 
Civ ilbeskyttelse 
Fugleiagttager 
Humørmærke 
Lejrsport 
Lokalhistoriker 
Orkestermærke 
Signalør 
Woodcraft. 

Det vil føre for vidt at komme 
nærmere ind på kravene til duelig
hedstegnene. Så snart de er ende
lig vedtaget, vi l Magasinet iøvrigt 
bringe alle oplysninger. 

•••••••••••••• 
Se her, redaktører! 
Det har længe været fremme, at en bedre 

forbindelse mellem korpsets patruljeblade 

har været ønsket . 

Nu er chancen der! 

Send dit patruljeblad hver måned samt 

din adresse til : 

Poul Wilcke , 
H. Chr. Andersen & Co., 

Livjægergade 21 , 
2100 Østerbro 

- og du er med til at starte »Sammenslut

ningen af Patruljeblade« 
-- - » SAP << ---

Du vil hver måned få en sending patrulje

blade tilsendt , som du må beholde i 2 

dage. Bagefter sender du dem videre efter 

listen . 
Vi regner med at starte så hurtigt som 

muligt, når et ordent lig antal har meldt 

sig. Hvert år vil det pæneste og mest fyl· 

dige patruljeblad blive nævnt i spejdernes 

magasin . 
Kom og vær med , lad os se dit patrulje· 

blad , og du vil få indtryk af, hvorledes 

andre patruljer laver deres blad . 

»SAP <<S center 

Skovmændene 

2. Østerbro . Ridder Roland . 

VINTERPAKLÆDT 

VINTERHUEN 
den dejlige varme strikkede hue, 

der kan vendes, så den også var

mer ørerne. 

Bl å og khaki . .. ... . . .... kr. 12,50 

ANORAK 
Vindtæt med stor brystlomme. 

Drengestørrelse nr. 10- 12- 14-1 6, 

7- 12 år .. . . .. . . .. . . ... .. kr. 59,00 

Juniorstørrels e nr. 44-46-48, 

13- 15 år .. . . ... ... ... ... kr. 64,00 

Voksen større lse nr. 50- 52- 54, 

16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 69,00 

Voksenstørrelse nr. 56- 58 kr. 74,00 

KNICKERS 
Fløjl , bedste smalriflede, forede , blå 

e ller khaki , str. 60 til 78 fra kr. 45,00 

til 57,00 

»Wilsonstof«, kun khaki, str. 60 til 

78 fra kr. 65,00 til 80,00 

SKIBENKLÆDER 
Meget varme, uldne >> Holmens«, str. 

60 til 78 fra ~ r . 52,50 til 64,00 

KASSETTER 
til >>Spejdernes Magasin •• , grøn, rød 

og blå . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 6,75 

Det Danske Spejderkorps Depot 
Nørre Farimagagade 39- København K -Telt. PA 4828 

Odense: 
Klostervej 19 

Telt. (09) 11 2418 

Arhua C: 
Frederiksgade 89 
Telt. (06) 13 3813 

Aalborg: 
Borgergade 5 

Telt. (08) 13 87 33 

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

Ø riddere 

Kronborg trop 
PF Niels Bohse Hendriksen 
SM Jens-Peter Petersen 
1. Nyboder trop 
PF Jesper Pedersen 
Storå trop 
PA Ole Georg Jensen 
Stifinder trop 
SM Per Kremmar 
2. Absalon trop 
Frank Gyes 
4. Absalon trop 
PA Bent Larsen 
1. Gjentolte trop 
PF Jørn Bo Jensen 
1. Hede trop 
SM Jens Mill ing 
SM John V. Holm 

.spejdere 

Kronborg trop 
PF Niels Bohse Hendr iksen 
SM Jens-Peter Petersen 
1. Nyboder trop 
PF Jesper Pedersen 
PA Sven-Erik Grønquist 
Stifinder trop 
SM Per Krammer 

2. Absalon trop 
PF Henning Karved 
PA Jørgen M. Olsen 
Frank Gyes 
Mac Donell, Viby 
Sten Bischoff Møller 
1. Gjentofte trop 
PF Jørn Bo Jensen 
1. Måløv trop 
Lars Christoffersen 

Karsten Kjellerup 
Karsten Raae 

1. Hede trop 
SM Jens Milling 
SM John V. Holm 
Valdemar Atterdag trop 
PA Sten Tren! 

G9væbnere 

Kronborg trop 
SM Niels Abildgård-Jensen 
1. Nyboder trop 
PA Peter Jensen 
PA Sven-Erik Grønquist 
Stifinder trop 
PF Henrik Specht 
Lorenz Tuxens trop 
PA Finn Fragil 
Lars Øhlenschlæger 
2. Guldborg trop 
PF Ebbe Christensen 
PA Mogens Fri is Petersen 
PF Jørgen Ulrik Age 
7. Arhus trop 
Niels Jørgen Hvidbjerg 
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Vitus Berings trop 
PF Max Andersen 
1. Gjentofte trop 
Tommy Kalkerup 
1. Måløv trop 
Ole Christoffersen 
Claus Christoffersen 
Karsten Raae 

Karsten Kjellerup 

Ø bådsmand 

Kastrup søtrop 
PF Jørgen Bergmann 
PF Henrik Hansen 

.vandringer 

100 km 
4. Absalon trop 
SM Iver Martinsen 

PF Sv. Er ik Kofod 
PA Bent Larsen 
PA Erik Oxenbøll 
1. Arhus trop 
SP Hans Kragballe 
SP Lars Christensen 
Ole Wass trop 
SM Rene Rust Jørgensen 
PF Ole Haslund Sørensen 
8. Arhus trop 
RS Claus Normann 
Bellahøj trop 
Kim Brøsen 
1. Valdemar Sejrs trop 
SM Carsten Pedersen 
SM Niels Kjeldsen 
PF PerJensen 
PF Poul Printz 
PF Hasse Nielsen 
PA Tonny Hansen 
Birger Vegelius 
1. Broager trop 
PF Hans Waldemar Moldt 
PA Peter Voilesen 
90 km 
2. Guldborg trop 
SP Jørn Erik Nielsen 
SP Bent Hansen 
75 km 
2. Guldborg trop 
SP Jørn Er ik Nielsen 
PF Jørgen Ulrik Age 
SP Bent Hansen 
SP Jan Rasmu ssen 

1. Haslev trop 
PF Per Værum 
PF Jørgen Christophersen 
Morten Saltoft Jensen 
Ivan Hansen 

60 km 
2. Guldborg trop 
SP Jan Rasmussen 
PF Jørgen Ulrik Age 
SP Erik Nielsen 
SP Bent Hansen 
Kronborg trop 
PF Tommy l. Jensen 

PA Jakob Geertinger 
PA Mogens Kirkeby 

Christensen 

Stifinder trop 
PF Edvard Baasch 
PA Kim Jelk 
SP Michael Baasch 
Bavnehøjtroppen 
SP Bent Christensen 
PA Jørgen Ø. Christensen 
SP Bjarne Andersen 
SP Børge Andersen 
SP Søren A. Jensen 
SP Per Andersen 
Egetroppen 
SP Per Jeppesen 
SP Knud Erik Jørgensen 
Prins Borritz trop 
SP Per Silbo Nielsen 
SP Michael Østerbye 
SP Steen Beck Hansen 
Roland trop 
PF Palle Merstrand 
SP Robert Andersen 
SP Erling Hansen 
SP Per Andreasen 
PF John Madsen 
PF Knud E. Rughave 
SP Keld Hansen 
SP Søren Has l ing Jakobsen 
SP Keld Andersen 

8. Arhus trop 
PF Martin Gravers 

PF Finn Livbjerg 
Appsi-stammen trop 
PA Erik Kristiansen 

45 km optages ikke på 
Æressiden . 

patruUe 
duelighedstegn 

Ingeniør 

Ørne , Bavnehøjtroppen 

Opdagelsesrejsende 
Ørne , 1. Ebeltoft 

o ildbor 

15. Arhus trop 
Kjeld Bloch Sørensen 
Jan Groth Berntsen 
Jørgen Lynggaard 
Jan Petersen 

030km. 

21 drenge fra Åkirkeby 
Møllebakkeflokken, Horreby 
5 ulve fra 3. Godthåb 
Peder Syv flok 
11 ulve fra Sikastammen 
8 ulve fra Gildhøj flok 

15 ulve fra 2. Store Bjørn 
18 ulve fra Rudersdal flok 
6 ulve fra 1. Bangsbo flok 

11 ulve fra »Karl af Ri ise« 

flok , Sorø 

~ springende 
~ ulv 

Gråbror , Per Storsve , 

Møllebakkeflokken 
Darzee , 4. Absalon flok 
Phao , »Karl af Riise~~ flok 

Sorø 
Kirba og Sika, Shandu 

stammen , Taastrup 

Glip , Rudersdal flok 
Kurt Ludvigsen , 2. Storbjørn 

flok 

C)alle 12 

Darzee , 4. Absalon flok 

England inviterer 
N u foreligger de første invitationer til dan

ske spejdere til at deltage i engelske lejre 
og andre arrangementer. For dem alle gæl
der det , at korpset e ller Fæll es rådet ikke 
sammensætte r hold , men regner med, at pa

tru l je r eller troppe , der måtte være interes

se rede , skaffer sig nærm ere op lysni nger hos 
,, Fæ llesrådet for Danmarks Drengespejderecc, 

Postbox 44 , 1150 København K. 
SAGA 68. Det engelske spejderkorps arran
gerer i dagene 3.- 18. august en ))Tj eneste- og 

aktivitets- lejrcc i Derbyshire. Der inviteres 

patruljer på 6-8 mand eller nog le patrul jer 
med et par ansvarlige ledere , der ska l være 

ove r 21 år. Drengei1e skal være over 14 år. 

Der vi l væ re 5 dage med et »service-p ro jekt cc 

og 3 dage med en lang række spændende 
aktiviteter, f. eks. arkæologi , svæveflyvning , 

bjergklatring , kanosejlads osv. Pris: 13 pund 
og 10 pr. de ltage r + naturligvis rejse og 
lommepenge. 

6th ESSEX INTERNATIONAL JAMBOREE 
holdes på »Belchamps« , Nr. Southend-on
Sea, Essex , i dagene 27 . juli til 3. august . 
Der er et stort og flot · program for lejren , 

hvo r man regner med 1000 deltagere . Den 
engelske spejde rchef , Sir Charles Mac lean 
kommer på besøg. Gratis daglig lej ravis . Al 
der: 12- 20 år. Pr is for de første 10 deltagere : 
gratis , f or resten 5 pund pr. person. Mulig

hed for en uges privat indkvartering efter 
lejren. 
ADVENTURE CAMP. Kent og Sussex distrik
ter holde r ))Operation Janusc< og lejr ved 

Loch Laggan i det skotske højland 27 . ju l i 
ti l 10. aug ust Her tænkes mest på »æ ldre 
spejdere«, såsom Skovmænd og Seniorspej

dere. Der er også her et righold igt program , 
f .eks . bjergklatring , vandski , skøjteløb, fi
ske ri , kanosejlads , bowling (!), ponyridning , 
biograf , golf og sauna m.m . Pris : 18 pund og 
10 pr. næse. 
NORFOLK INTERNATIONAL JAMBOREE -
den 5. i rækken - holdes 3. ti l 10. august i 
Sennowe Park , East Anglia - en meget smuk 
pa rk i et typisk engelsk landskab. Der invi
teres en patrulje på 6-7 mand + evt. en 
voksen leder. Der regnes med en uges pri

vat indkvartering efter lejren. Intet at betale 
- udover rejse og lommepenge . Også her et 
stort og godt program. 

Le if Paltorp .. 



Gul bande, Gjøngernes flok, har lavet denne tegneserie som opgave ved en divisionsturnering 

SE ET sTJERNE· 
l 

SKUD. SKYND 
JER AT ØNSKE 

NOGET ... 

HVOR~OA 

DOG IKKE ? 

Grønlandske spejdere 
i Danmark 

Det var en hyggelig lejr, hvor 
der var god lejlighed til at slutte 
nye venskaber med spejdere fra 
mange lande. Der var en hejk med 
overnatning undervejs, maden var 
fin - og jo mere man gjorde sig 
umage ved tilberedningen, des 
bedre blev den. 

Drengespejdernes jamborette 
sluttede den 4. august, og på den 
dag rejste alle grønlandske spej
dere - piger som drenge - til Kø
benhavn for at slutte af med 4 da
ges ophold i Danmarks hovedstad . 
Der kan ikke nås alt for meget i 
så stor en by på så kort tid, men 

JEG TROR NU 
l KKE DETØNSKE 
6AA l OP~YL

OELSE . .. 

VI ØNSKEDE, 
AT DU GA\1 

der blev alligevel tid nok til at 
besøge Nordsjælland, hvor delta
gerne bl.a. nåede til Knud Ras
mussens hus i Hundested . Det var 
her, Knud Rasmussen tilbragte si
ne sidste leveår. 

Desuden besøgtes KGH 's ho
vedsæde, Holmens Kirke, Folketin
get, Zoologisk Have og Tivoli . 
Hele Københavnsopholdet sluttede 
af på festlig vis den 7. august ved 
en modtagelse på Københavns 
Rådhus, hvor overborgmester Ur
ban Hansen var vært og bl.a. bød 
på de berømte rådhuspandekager. 

Den 14. august fløj man tilbage 
til Sdr. Strømfjord, og efter kun 14 
timers ophold der gik rejsen vide
re pr. helikopter og skib til de 

mange byer fra Upernavik i nord, 
Frederiksdal i syd , til Angmagssa
lik i øst. 

Det var en stor rejse og en me
get lang rejs e for de fleste. Det 
var dejligt at komme ud og opleve 
alt det nye, og det var dejligt at 
komme hjem igen med alle ople
velserne at kunne fortælle om. 
Hvad har så været det bedste ved 
hele turen? Forhåbentlig var det 
de mange nye venskaber - både 
med spejdere og værtsfolk - der 
blev sluttet, og gid de må vare i 
mange år og være med til at knytte 
grønlænderne og danskerne endnu 
mere sammen. Det må være en 
værdig opgave for os som spejdere. 

-e 
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FARVAN DSAFMÆ R KNI NG ER 
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Sømærker på bagbords s ide(for indg.) Sømærker på styrbords side(for indg) 

Ruteafmærkning, tvangsruter Midtfarvand og anduvning. 
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Topbetegnelser; Fyrkarakterer 
(bb. for ind .) 

Topbetegnelse, Fyr karakterer. 
(stb. for ind .) 

li ! ! ! ! 

S W for vraget . Vrag afmærkning. NØ for vraget . 

Skydeområder. Losseplads 
& kloakledn. 
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