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NY 
HEDEBY 
KLIP 

Du læste vel om drengenes Ku lsø i sidste 

nummer? 

l sommer havde nogle af os lej l ighed til 

at arbejde på samme måde. D.D.S . havde 

inviteret alle interesserede blå til at hjæl

pe sig med at bygge Ny- Hedeby (en model 

i fuld størrelse af Hedeby ved Slesvig) . 

Alle pigerne blev sat til at bygge et hus , 

»Jomfruburet«, i fællesskab. Der lød en 

masse spydige bemærkninger fra drengene 

ved starten (nogle af dem har jo også set 

vore lidt spi nkle lejrarbejder, så det er for

ståeligt) , men da huset efter ca. 14 dages 

arbejde var færdigt var også bemærknin

gernes tid forduftet ud i det blå. 

Det var alle tiders lejr (spørg blot dem , 

der var med), som foregik under de frieste 

former , jeg i min spejdert id har været ude 

for. Man kunne arbejde efter arbejdstid, 

gøre hvad der lystede en : Gå i seng (hvil

ket ingen gjorde) , forlade lejren for at se 

l idt på omegnen eller tilbringe aftenen i 

INTERNATI 

Ni ud af ti ... 
NIUDAFTJ,._ 
En opgørelse viser, at af 65 amerikanske astronuater var de 52 gamle spejdere. Her er 

iøvrigt en liste over de (af USA) hidti l udførte rumflyvninger. Navnene med • ang iver astro

nauter, der ikke har været spejdere - alle de øvrige er gamle spejdere! 

Projekt: Astronauter: 

MR-4 S hepard 

MR- 5 Grissom 

MA-6 Glenn• 

MA- 7 Carpenter 

MA-6 Schirra 

MA-9 Cooper 

GT- 3 Grissom/Young 

GT- 4 McDivitt/White 

GT-5 Cooper/Conrad 

GT-6 Schirra/Stafford 

GT-7 Borman/Lowell 

GT-8 Armstrong/Scott 

GT-9 Stafford/Cernan 

GT-10 Young/Collins• 

GT- 11 Conrad/Gordon 

GT- 12 Loveii/Aidrin 

Apollo 7 Schirra/Cunningham• 

E i sele 

Apollo 8 Borman/Loweii/Anders 

Apollo 9 Foreløbig forventet 

MR - Mercury Redstone 

MA - Mercury Atlas 

GT - Gernini Titan 

• ikke gl. spejdere 
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Kredsløb: Rumfærd: 

15 minutter 5. maj 1961 

16 minutter 21 . juli 1961 

3 kredsløb 20. februar 1962 

3 kreds løb 24. maj 1962 

6 kredsløb 3. oktober 1962 

22 kreds løb 15.-16. maj 1963 

3 kredsløb 23. marts 1965 

62 kredsløb 3.- 7. juni 1965 

120 kredsløb 21 .-29. august 1965 

16 kredsløb 15.-16. december 1965 

206 kredsløb 4.-18. december 1965 

61/z kredsløb 16. marts 1966 

45 kredsløb 3.- 6. juni 1966 

43 kredsløb 18.-21. juli 1966 

44 kredsløb 12.-15. september 1966 

59 kredsløb 11 .-15. november 1966 

164 kredsløb 11.- 22. oktober 1968 

December 1968 

? April 1969 

kantinen , hvor man i den kraftige beat

musik ikke kunne høre sig selv tænke på, 

hvor træt man var efter 6- 8 timers hårdt 

arbejde i strålende sol (vi lignede små ne

gere ved afrejsen , dette kan dog skyldes 

diverse slagsmål med rigtig dejlig , blød 

ler). Jo , vi er vist alle , der var med , parat 

til at tage det første tog derned , hvis dren

gene blot lader et ord falde derom . 

WORL 
JAM BO 
JAPAN 

Fra Pigespejderne. 

Boy Scouts ol Japan~~'~lP'ln~~~i.:;l~ 
en fornem brochure ang en 

densbegivenhed, der finder st 

2.- 10. august 1971. 

Det fremgår af billederne, at ejrpladsen 

ligger helt eventyrligt med snedækket top 

af den berømte kegleformede vulkan Fuji 

som baggrund. 

Man venter ca . 20.000 deltagere i denne 

store internationale lejr fra alle verdens 

spejdernationer. Der er adgang for spejdere, 

der i lejrperioden er mellem 14 og 18 år 

og som er 1. kl. spejdere. 

Jamboreens motto er •FOR UNDER

STANDING• , hvi lket jo ikke er det ringeste , 

når spejd! re kommer sammen. 

Jamboreepladsens beliggenhed er ca. 150 

km vest for Tokyo og 350 km øst for Osaka 

- så ved i præcis, hvad jeg mener. Fra 

lejren vil det tage 50 minutter med bus at 

køre til bjerget Fuji, hvorfra der er 1 time 

med tog (og det kører hurtigt) til Tokyo. 

Omkring 7 km fra lejren ligger den meget 

smukke sø Lake Tanuki , hvor der vil være 

rig lejlighed til at fiske og dyrke sejlsport. 

Med andre ord - det skal nok blive •alle 

tiders oplevelse• for de, der kommer med 

dertil. Men det bliver ikke billigt, stol på 

det. Mon ikke det var en ide, at begynde 

en Jamboree-opsparing? 

Så snart yderligere indløber, skal det bli

ve meddelt. 
Leif Paltorp_ 



HELT 
l 
SKOVEN 
J E N S Ø STERGAAR D 
SKR IVER 

(En del af jer vil muligvis ikke ken
de til de problemer, der her be
skrives, men l er velkomne til at 
læse alligevel - det kan blive ak
tuelt en dag, også for jer!) 

Lørdag eftermiddag, en nord
sjællandsk skov. Man er ude med 
poster til et orienteringsløb. Alt er 
forberedt: Løbet er anmeldt, ingen 
bemærkninger fra skovrideren , po
sterne skal mærkes af med gode, 
solide stofskærme, der ikke blæser 
væk eller regner i stykker, hele lø
bet er gennemgået i terrænet for 
en måned siden , der er indkøbt 
kort - alt er i skønneste orden. 

Næste post : Grøfte-T. Man lun
ter ind langs en bred, vandfyldt 
grøft gennem en granskov. Den 
faststampede smalle sti tyder på, 
at denne grøft er en søgt genvej 
for orienteringsløbere - der er spor 
af knapsko. Fremme ved grøfte-T'et 
gør man klar til at binde posten 
fast og giver sig samtidig tid til at 
kigge omkring . Og hvilket syn: 

Det første, der møder øjet, er et 
stykke papir sat fast med fire teg
nestifter i barken på et birketræ. 
Trods flere ugers regnvejr (der er 
dato på) kan der læses: >> Løb til 
skovbrynet 400 m øst for .... . osv.<< 
På en gren til venstre hænger en 
konvolut med en københavnsk trops 
stempel. Der er ingen dato på, men 
den ser ny ud, skønt lørdagens to 
kraftige regnskyl allerede har fået 
den til at gå op i limningen, og de 
lette vindpust er godt i færd med 
at sprede et antal kontrolsedler 
hen over den våde skovbund, hvor 
de mea >> lynskriver<< (desværre 
vandopløselig type) påmalede sto
re K 'er hurtigt løber ud over hele 
papiret. Ved foden af træet ligger 
foruden forskellige afrevne mærke
sedler et plastic-etui , som bestemt 
har ligget der meget længe, at 
dømme efter snavset og grannåle
ne udenpå. Inden i etuiet ligger fi-

re eksemplarer af en kortskitse , 
der synes at stamme fra en skatte
jagt. Endelig kan man ned ad den 
lille sidegrøft tydeligt herfra følge 
en >>løjpe<< markeret med røde cre
pepapirstrimler på buskene .Også 
disse strimler bærer tydeligt spor 
efter regnen. Man rydder lidt op, 
lapper den ødelagte konvo·lut med 
sin medbragte tape, kommer de 
mest læselige af kontrolsedlerne i 
igen , tager det >> forhistoriske ma
teriale med til den nærmeste pa
pirkurv og glemmer snart det hele 
igen, for det er jo dagligdags ting 
i dette område ..... 

Denne og lignende episoder var 
virkelig glemt, indtil forleden dag 
et brev fra korpskontoret dumpede 
ind i entreen, indeholdende en 
skrivelse fra en sjællandsk skovri
der gjorde opmærksom på netop 
forhold af denne slags. Så dukke
de erindringerne op. 

Prøv på at tænke tilbage. Hvor
når havde l sidst i jeres trop eller 
patrulje en øvelse af en eller an
den slags, hvor der var >>hængt no
get ud << i skoven? Blev der gjort 
noget for at få det ind igen - eller 
var det >> bare papirlapper<<? Har l 
nogensinde gjort noget for at ryd
de op efter andre og fjerne deres 
forældede materialer fra poster? 

Der er mindst tre sider af sagen: 

1. Få altid tilladelse til løb og lig
nende, også hvis det kun er for 
patruljen. l det nordsjællandske 
område har troplederne en for
tegnelse over, hvor øvelser og 
lignende må afholdes uden vide
re. Spørg ham! 

2. Fremstil materialer så solidt, at 
de kan holde til vejrliget, selv 
om de tidli~t må anbringes da
gen før øvelsen. Brug f.eks. vin
terens patruljemøder til at sy 
rød-hvide stofskærme til o-løb. 
Det er betydelig sjovere at kom
me til en post, der kan ses , end 
at man skal til at lede efter små 
sedler i skovbunden. Endelig er 
>>rigtige<< materialer en tilskyn
delse til 

3. AT SAMLE ALTING IND IGEN! 
Og benyt så lejligheden til også 
at fjerne andres efterladenska
ber. Dato og navn er vel en selv
følge, hvad? 

Nu ikke mere for denne gang -
kun en undskyldning for, at min 
første optræden i >>Magasinet<< skul
le være en >>løftet pegefinger<<. Jeg 
skal nok forbedre mig! 

Jens 
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SPEJDERNES MAGASIN 
Udgivet af Det Danske Spejderkorps 
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Hvad var 
Hedeby egentlig? 
Vi har fået en fagmand til at give 
sin vurdering af vikingetiden og 

Hedeby. 
. Vikingetiden varede fra o. år 800 

til o. år 1100. Det er ikke megen 

sikker viden, man har om den tid . 
l 793 overfaldes det irske kloster 
på øen Lindisfarne, og de følgen

de 300 år fortæller munkene i de
res årbøger med rædse l om, hvor
dan de vilde folk fra >> nord <<, >> nor

mannerne <<, plyndrer, hærger og 
myrder løs i Vesteuropa. >> Gud fri 

os for de vilde normanner«! skriver 
en af dem. Togterne tog til med ti
den, blev velorganiserede og resul

terede i bosættelse, som i Norman

diet, eller erobringer, som da Knud 
den Store erobrede England. Disse 
folk må have haft en vældig even

tyr- og erobringslyst Mod syd til 
Pisa, som de erobrede i den tro, 

det var Rom. Mod nord bosatte de 
sig på Færøerne, lsiand og Grøn

land. Nordamerika nåede de, men 
de bosatte sig ikke der. Mod øst 

trængte de nedad de russiske flo
der for at handle med araberne 
eller gå i den østromerske kejsers 
tjeneste som >> væringer fra Mikla

gård<<. 
Denne tid står for mange dan

skere som den store fortid , hvor vi 

for en gangs skyld kan være stolte 
af vore forfædre. Det er dog de 
langt senere nordiske sagaer, der 
har givet os dette stolte billede af 
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dirstige, mandige og ordholdne 

kæmper! 
Læser vi imidlertid hvad angel

saxerne, frankerne og ikke mindst 

araberne skriver, ser vi et billede 
af en række feje røvere og troløse 
kræmmere , som handlede, når de 

var i mindretal , og plyndrede, når 
de var i flertal. De var t i lmed ækle 
og snavsede at se på! Men hvem 

var de? Og hvorfor drog de ud? 
Det ved vi ikke med sikkerhed. Vo
re kilder er sparsomme, indbyrdes 
modsigende og ofte meget sene. 

Der er imidlertid noget, der ty
der på, at disse >> v ikinger« også i 
deres hjemland blev betragtet med 
stor rædsel og anset for unge 

mennesker, >>der burde give sig af 
med noget mere fornuftigt<<. Langt

fra alle vore forfædre var vikinger! 
Hovedparten var fl ittige bønder. 
Flere var samtidig købmænd , der 
drog ned ad den jyske oxevej eller 

stævnede til havs for at handle. 

Omkring år 700 var friserne fra 

den nuværende hollandsk-belgiske 
kyst begyndt at handle i Norden. 
De opdagede vel snart, hvor farligt 
det er at sejle langs den jyske 

vestkyst, og hvor lunefuld Skage
rak er. Det må være grunden ~ 1 , at 
de i stedet sejlede op ad floderne 
Ejdern og Trene til Hollingsted . 
Herfra var der nemlig kun ca. 15 

km landtransport til Slien på den 
anden side. Fra Slien kan man sej-

le direkte til Østersøen. Da landet 

her er fladt , har det bedre kunnet 
betale sig at slæbe skibene over 
eller omlade varerne , frem for at 

vove den farefulde færd nord om 
Skagen. 

Slien er en fjord. På dens nord
side ligger det nuværende Slesvig. 

På sydsiden ligger et nor, som ste
dets indebyggere kalder >> Haddeby 
Nor<<. Navnet Haddeby minder me

get om det Hedeby, som ofte om

tales i kilderne til vikingetidens 
historie. Man var tidligt inde på 

denne tanke, men først i 20'erne 
og 30'erne begyndte tyske arkæo
loger et systematisk udgravnings

arbejde. Der graves stadig derne
de, og nye fund dukker fortsat op. 
Deres datering, betydning og ikke 
mindst sammenligning med skriftli

ge kilder er genstand for stadig 

debat blandt historikere og arkæo
loger. 

Det er derfor med al mulig for

behold , når a er her søges givet et 
rids af Hedebys udvikling . 

Det var naturligt for de frisiske 
købmænd at gøre holdt her før el

ler efter transporten af skibene 
over land. Der er således intet 
mærkværdigt i, at man har fundet 
2 små bosættelser, som synes at 

være netop fra 700-tallet. 
Men dermed er Hedeby ikke 

skabt! Det skulle der politisk hand
ling til. l årene kort efter 800 var 



dannerkongen Godfred i strid med 
den franki ske konge Karl den Sto
re. Godfred byggede en vold til 
forsvar mod syd , det første Danne
virke. Og Godfred plyndrede den 
nordtyske by Reric , hvis købmænd 
blev beordret til at slå sig ned i 
Hedeby. De nyeste udgravning er 
på stedet synes at bekræfte , at 
den egentlige by netop blev til ved 
en regulær grundlæggelse kort ef
ter år 800. 

Det blev hurtigt et vigtigt han
delscentrum, ikke mindst efter at 
araberne begyndte at købe deres 
slaver af nordboerne. Mange af de 
omsatte varer, såsom slaver, vin og 
pelsværk , er der naturligvis ikke 
fundet spor af ; men antallet af 
smykker, våben og lerkar fortæller 
os den dag i dag om en omfatten
de handel. 

Byens eks istens er bevidnet af 
træbrolagte gader og af en mæng
de hustomter af træ. Man skal dog 
ikke forestille sig nogen storby. 
Om vinteren har der rimeligvis væ-

ret ret øde, bortset fra nogle en
kelte faste indbyggere, medens 
der har været liv fra forår til efter
år, hvor købmænd strømmede til 
fra nær og fjern for at tage deres 
huse i besiddel se eller sl å deres 
telte op, og ikke mindst for at 
handle med hinanden . Det er ikke 
nog et ukendt fænomen at have 
den sl ags handelspladser på den
ne tid . Hedeby har formentlig væ
ret en af de vigtigste p.gr.a. dens 
fortræffelige beliggenhed nær det 
sted , hvor den jyske oxevej skæ
rer handelsvejen fra Vesterhav til 
Østersø . 

Dens betydning ses alene af, at 
de første nordiske mønter blev 
præget på dette sted i 820'erne, 
og at den også var det første mål 
for Ansgars samtidige missions
virksomhed. 

Men det livlige handelsmarked 
har fristet. Her kunne vikingerne 
plyndre, mens høvdinger og kon
ger gerne bemægtigede sig stedet 
for at få del i dets handel , og -

ikke mindst - for at kunne afkræve 
købm ændene told- og beskyttel
sesafgifter. 

Omkring år 900 synes nogle sven
ske høvdinge således at have be
mægtiget sig stedet. Siden blev 
Hedeby genstand for voldsomme 
stridigheder mellem de nordtyske 
herskere og de danske konger, 
hvorimellem vi finder Gorm, Harald 
og Svend Tveskæg . 

Det er formentlig i denne t id , at 
ikke alene Dannevirke (det senere) 
bl ev bygget, men også Hedeby 
selv fik den vold , som den dag i 
dag omgiver stedet, og som sine 
steder endnu er op imod 20 meter 
høj . 

Men befæstning hjalp ikke. Ikke 
nok i al fald . l 1060 overfaldt og 
afbrændte den norske konge Ha
rald byen. Brandtomterne kan sta
dig f indes i jorden. 

Og snart efter flyttede bosættel
sen mod nord og lagdes der, hvor 
det nuværende Slesvig ligger. He
deby forsvandt , indtil arkæologer
ne i vor tid har genfundet det. 

Så kom pjecen om Højborg 
Så kom pjecen om HØJBORG - har DU set 
den og besluttet dig til at deltage? 

Hvis ikke du har set den, så spørg din 
skovmandsleder, for han har i hvert fald fået 

den. Ellers kan du (eller l) rekvirere den fra 
Korpskontoret. 

Og så er det i bededagene og i pinsen, at 
skovmænd mødes pi HØJBORG.-

HØJBORG 

II 
C lSI 

STED ET HVO R SKOVM ÆN D MØDE S 

NY-HEDEBY 
DET DANSKE SPEJDERKORPS · KORPSLEJR 1969 
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Hvem kommer på PRIMI? l påskens PRIMI kursus deltager alle landets 

skovmænd/ jungmænd eller rovere, der er fyldt 17 år ved kursus begyn

delse. Samtlige TA'er der ikke havde lejlighed til at være med på sidste 

PRIM l kursus. Altså a li e der føler lyst til sammen med jævnaldre~J_de fra 

hele landet at opleve 5 spændende påskedage. 

Hvad s•ker på PRIMI? Alt det, der med rette kan blandes i en rigtig 

»skovmands coctail «, friluftsliv, når det er bedst - på hejk. Samvær med 

andre skovmænd , sammenhold i sjakket. Nye bekendtskaber med indhold, 

mulighed for træning til et kommende lederjob i korpset. Denne kursus

form •• serveres« i sjak og patruljer i 5 fes-tlige kursusdage. 

Hvor er der PRIMI? - 7 centralt placerede centre : ROSENHOL T i Nord

jylland, TEMNÆS og RAVNSØ midt i Jylland. TYDAL syd for grænsen 

ved Flensborg, SKOVDAM midt på Fyn, STOREDAM nord for Køben

havn og GILLASTIG i Skåne. 

Som du vil se, er der rige muligheder for at opleve et PRIMI kursus i 

påsken 69. Meld dig nu - men senest den 24. februar. l din gruppe, er 

der folk , der har været på PRIMI , spørg dem, og lad dem begejstre dig, 

og få PLAN 69 med tilmeldingsblanketten hos din TL. 

OPLEV PRIMI - dit kursus. 
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VEL-

BE-

KOMME 

VELBEKOMME 
siger vi til denne spejder fra Glostrup ... 

og til alle de mange, der i denne vinter 

hygger sig med den primitive mad foran 
bivuakken. 

(fol. Ole Jørgensen) . 



Byggelederen 
Ny-Hedebys byggeleder hedder 

Poul Jacobsen. Han er div isions
assistent for skovmænd i Hærulf
divisionen , og i det civ i le liv er 
han drifts ingeniør og har således 
kendskab til at organisere et byg
gearbejde. Derfor er han også den 
af Hedeby-teamet, som har fået 
byggelederarbejdet 

Som l ved , omfatter Ny-Hedeby 
en bykerne opbygget af rekonstru
erede Hedeby-huse. l bykernen an
lægges endvidere træbelagte ga
der, en kanal med bolværk og en 
bro over kanalen . Uden om byker
nen bygges 200 landnamshuse. 

Byggelederen må ud fra diskus-

Sådan 
kommer 
Ny 
Hedeby 
lejren 
til at 
se ud 

HVAD 
LAVER HAN 
MON? 

sioner i teamet, udgravnigsplaner 
og beskrivelser lave de til byggeri
et nødvendige skitser og tegninger, 
så man på baggrund af disse kan 
lave materiale- og værktøjslister. 

For hver lejrdag sammensætter 
han arbejdsholdene ud fra styrke
listen og sørger så vidt muligt for 
at placere den enkelte ved et ar
bejde, vedkommende har lyst og 
evner til. Det er mange gange et 
stort puslespil , især når der måske 
er 200- 300 deltagere i en lejr. 

Arbejdet på byggepladsen ledes 
af lagmænd, det er rovere og skov
mænd, der er uddannet til arbejds
ledere. Med disse lagmænd holdes 
hver dag tre byggemøder, hvor alle 

byggeriets problemer behandles. 
Under sommerens forlejre sidste 

år, der gennemførtes med ca. 1.000 
deltagere, anvendtes ca. 3.000 ar
bejdstimer på byggeriet. 

Resultatet blev 10 huse, hvoraf 
de tre er bulhuse og resten flet
vægshuse. Broen blev færdigbyg
get, og man fik godt begyndt på 
kanalen. 

l efterårsferien blev flere af hu
sene tækket med rughalm, og fær
diggørelsen skulle gerne ske i pin
selejren. 

Byggeriet afsluttes i sommerens 
forlejre, hvor det bl.a. er de 200 
landnamshuse, der står på pro
grammet. 

12 
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NYT PATRULJEDUELIGHEDSTEGN 

ARKÆOLOG 
INTRODUCERET VED FINN HOLM JØRGENSEN 

Gennem århundreder har vort 

landskab været præget af vore for

fædres gravminder, der oftest har 

ligget højt i landskabet - synligt 

milevidt omkring. - Hvor mange 

gravhøje, der har været tale om, 

vides ikke, men det drejer sig om 

titusindevis. 
Indtil nyere tid har de modstået 

agerdyrkernes ønske om stadig at 

inddrage nye landbrugsarealer, da 

den tids bondes primitive redska

ber ikke formåede mere end at 

ridse de vældige jordmasser. 

Siden begyndelsen af forrige år

hundrede er det imidlertid gået 

raskt tilbage med vore fortidsmin

der. Opfindelsen af svingploven og . 
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senere mere effektive plovtyper 

parret med en ubændig jagt på 

oldsager har reduceret antallet af 

velbevarede gravhøje i vort land 

til en brøkdel af det oprindelige 

antal. - Kun i vore skove og på de 

landbrugsmæssigt mest uegnede 

landskaber - som f .eks . Mols Bjer

ge - kan man få et indtryk af, hvor

dan landskabet for århundreder si

den var præget af vore forfædres 

gravhøje. 
De trods alt over 25.000 fortids

minder - heraf de færreste velbe

varede - som endnu er tilbage , er 

nu alle fredede og under tilsyn af 

Nationalmuseets fredningsafdeling, 

der dog på grund af mandskabs-

mangel er ude af stand til at gen

nemføre jævnligt tilsyn og stadig 

vedligeholdelse af de enkelte min

desmærker. 
Her kan din patrulje yde en vir

kelig samfundsmæssig indsats ved 

at føre tilsyn med fortidsminderne 

på egnen og - i samråd med Natio

nalmuseets fredningsafdeling - at 

•• adoptere« et eller flere velbeva

rede fortidsminder med henblik på 

fjernelse af uønsket bevoksning, 

evt. indhegning og fremtidig ved

ligeholdelse. Fra Nationalmuseets 

side er man endog særdeles inter

esseret i et sådant samarbejde, 

som med held allerede er ført ud i 

livet i Sorø, hvor Karl af Riises trop 



har ryddet tj ørn ekrat og affald om
kring en meget smuk langdysse. 

Punkt 1: Ved valg af område kan 
l have stor nytte af de arkælogiske 
kort >> Danske Fortidsminder«, der 
er udgivet af Geodætisk Institut og 
Nationalmuseet i 1 :100.000, hvor 
alle oltidsmind er er indtegnet med 
rødt. - Ofte vil det mest egnede 
sted ikke være l ige der, hvor l bor, 
men for eksempe l i en nærligg ende 
offentl ig tilgængel ig skov. Blot ste
det er let at komm e til , spil ler det 
jo en mind re rolle . 

Som fremh ævet under de øvrige 
patruljedu elighedstegn er det vig
tigt, at all e patruljemedlemmer ef
ter evne - hver på sin måde - b i
drager til samlerapporten, som ger
ne kan være i A 4 format. 

Husk, at der skal t i lladelse til 
færden over arealer t i l mindesmær
ker, der ikke ligger ud til offentlig 
sti eller vej. 

Nationalmuseets fredningsafde
ling er sæ rdeles interesseret i rap
porter om mindesmærkernes til
stand, hvis denne giver anledning 
til bekymring, da der - som nævnt 

- kan gå lang t id imellem, at de bli
ver besøgt af museets folk. 

Punkt 2: Når l har valgt et min
desmærke, der forekommer jer eg
net som genstand for en tjeneste
opgave, bør l først tal e med jeres 
tropleder, inden l retter henvendel
se til Nationalmuseet for at undgå 
at ul ejlige museet unødigt. 

Tjenesten kan for eksempel be
stå i fj ernelse af affald , rydning af 
skæmmende bevoksning og ind
hegning af det fred ede område, alt 
efter fredningsafd eli ngens nærme
re bestemmelser. 

Når l er færdige med jeres tje
neste, skal mindesmærket syne s af 
museets folk , således at l får dis
ses godkendelse med i samlerap
porten som et synligt minde om 
indsatsen . - Også bagefter vil i 
kunne hjælpe med at føre tilsyn 
og passe højen, der på denne m å
de stadig vil være en pryd for land
skabet. 

Punkt 3: Når j e res interesse først 
er vakt for Danmarks oldtid , vil l 
føle behov for at se fundene fra de 
forskell ige perioder. For patruljer 
fra København og omegn vil det 
være naturligt at besøge National
museets store samlinger fra sten- , 
bronze- og jernalder, mens patrul
jer fra andre steder i landet kan 
have et lige så sto rt udbytte af 
besøg på det stedlige museum, der 
ofte vi l være mere overskueligt. 

Ved gentagne besøg bl iver l hur
t igt i stand til at gøre et museums
besøg til en virkelig oplevelse for 
jeres kammerater, fordi l kan for
tælle hvilken historie, der ligger 
bag de enkelte museumsgenstan
de. 

Punkt 4: Museumsbesøgene kan 
gøres mere udbytterige ved læs
ning af litteratur om emnet, både 
som forberedelse og som »efter
gær ing«. Som eksempel på let til
gængelig litteratu r kan nævnes 
oversigten over vort lands historie, 
som udkom i Danmarks Turistfore
nings årbøger 1959 til 1961 med tit
lerne : »Stenalderen <<, >> Bronzealde
ren « og »Jernalderen«. Endvidere 
kan nævnes Pol itikens håndbøger : 
»Med arkæologen Danmark rundt«, 
»Jeg er samler« og »Jeg ser på 
oldsager«. Af populærvidenskabe-

l ige tidsskrifter kan nævnes tid s
skriftet »Skal k«, der udkommer 
med 6 numre årligt og løbende 
bringer arkæologisk stof. 

Punkt 5: Ligesom ved 1. hj ælp e r 
det et hovedbrud ved hjælpetjene
ster indenfor arkæologien, at man 
først og fremm est ikke må gøre 
skaden værre . Det er ·derfor vig
t igt at vid e, hvad man må, og hvad 
man ikke må. - Ifø lge naturfred
ningsloven er alle j ordf aste for
ti dsminder fredet , hvad enten de 
er markeret med st enen med på
skriften »F.M. « ell e r ej . - Nærmere 
oplysning om de gældende fred
ningsbestemm elser f ås lettest ved 
at søge oplysning på biblioteket, 
hvor l alligevel skal hen for at finde 
den under punkt 4 nævnte litte ra
tur. 

Arkæolog 
1. Pat ru l jen ska l indtegne samtlige egnens 
fortidsminder på et af patrul jen fremstil let 
kort i stor målestok (mindste målestok 1: 
5000) . For bypatruljers vedkommende vælges 
et passende om råde , f.eks. en offentligt til
gængel ig skov, hvort i l pat rul jens ture hen
lægges i den pågæ ldende pe ri ode. Pat ru l 
jen udarbejder en detai lj eret saml erapport , 
hvo rtil hvert enkelt patruljemed lem bidra
ger, indeholdende besk rivel ser, ski tse r og 
fotograf ier af fortids mi nde rn es ti lstand . 

2. Efter samråd med Nat iona lmuseets fred
ni ngsafde ling e ller det lokale museum , væ l
ger patrul j en et af de under pkt. 1 omhand
lede fo rtidsm inder som genstand for en 
tj enesteopgave efter museets nærmere di
rekt iver . Under arbe jdets gang fø res nøje 
rap port , der indgår i sam lerapporten. Efter 
opgavens udførelse synes fo rtidsmindet af 
museet , hvi s bemærkn inger indgår i rap
po rten. 

3. l per ioden aflægger patrul jen mindst 
et besøg på det sted lige egnsm useum el
ler på Nat ional museet , fo r at sætte sig ind 
i fundene fra den pågæ ldende periode, der 
besk rives i sam lerapporten . Pat ru ljen ska l 
arrangere flok- el le r t ropsbesøg på museet 
med forevis ning af d isse fund . 

4. Patruljens medlemmer skal hver især 
have kendskab ti l de a lmindel ige forhisto
riske perioder (æ ld re og yngre stenalder, 
bronzea lder og jerna lder) og d isse perio
ders beg rave lsesfo rm er og karakterist iske 
redskabstyper. 

5. Pat ru lj ens med lemmer ska l hver især 
have kendskab t i l de gældende fredn ings
bestemmelse r for fort idsminder og o ldsager 
og navnl ig væ re på det re ne med, at ingen 
indgreb over for jordlaste fortidsminder må 
linde sted uden tilladelse fra Nationalmuse
et eller egnsmuseet. 
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aktuelle 
• meninger 

Redigeret 

af 

Jens Andersen 

Spejderfester 
Da vi gentagne gange har konstateret en dår

lig orientering om spejderfester o.lign., fore

slås det hermed at ofre en smule spa lteplads 

i ,,Spejdermagasinet(( til oplysning om t ider 

og steder. Dette må også væ re i arrangører

nes favør, da fremmødet til disse arrange 

menter ofte er meget sløjt (og dermed også 

økonomien. 
Spejderhilsen 

Baloo & Sona 

6. Veslerbro trop 

Vi vil meget gerne her i ))Magasinetu orien

tere læse rne om, hvor og hvornår der holdes 

spejderfester. Men det kræve r, at arrangø

rerne af disse a ll e rede 2 måneder før giver 

)) Magasinet (( besked om festen . 

Afho ldes der f.eks. en spejderfest i apri l 

måned , skal dette være meddelt nMagasinetcc 

senest den 10. februar for at b li ve annonce

ret i april-nummeret. 
Jens And ersen 

Opfindersiden 

Vi vil gerne stille redaktionen af " spejder

nes Magasin« el spørgsmål , som lyde r såle

des : Hvorfor er opfindersiden ,, afskedigetcc? 

Er det fordi , der mang ler ,,opfindelsercc eller 

papir? 
Vi vil gerne have svar, da vi er interesse

ret i siden . 
Sika & Mungo 

1. BRH . flok 

Nej, opfindersiden er ikke droppet , men der 

har manglet både opfindelser og spalteplads. 

Redakt ionen håber på mere i 1969. 

Jens And ersen 
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Klip fra LANSEN 
l aviser, bi ografe r, sporvogne og mange an

dre steder møder vi reklamerne. Store pl a

kater og små rubrikker med el eller andet 

slogan: Olsens suppe, suppen for Dem - Va

skepulveret Snup snupper snavset - Også 

Naboen kan li ' Ravns radio. l kender sikkert 

en masse . Hver dag bliver der banket vare

navne ind i knolden på os - støt og ro l i gl. 

Selv om vi prøver på at undgå annoncerne , 

bliver der a lligevel hængende noget , og en 

dag siger man navnet. Vil man sælge si n va

re , må den være kendt , og det sørger rekla-

men for. 
Vi har i mange år prøvet at sælge en va re , 

der hedder spe j deri i v . En vare , der er sam

mensat af mange forskellige ting. Friluftsliv , 

kammeratskab, godt humør og mange under

holdende aktiviteter. Noget for all e drenge, 

der vil være med , hvor der sker noget sjovt 

og spændende. Og hvem vil ikke det . Når el 

sådant tilbud findes og oven i købet til en 

særdeles rimelig pris, sku ll e man tro , at 

drengene stod i kø for at være med . Men 

nej. Og hvorfor ikke. Måske mangler vi en 

mere effektiv reklame. For drengene kender 

for l idt til spejderarbejdet. Vi skal ikke have 

det store reklamebrø l, men vi kan prøve 

mund til mund metoden. Jo mere der tales 

om en t ing , jo mere kendt bliver den. Og 

det er dig , der skal være med. Når du for

tæller om , hvad du har oplevet af usædvan

ligt , så er du med til at skabe interesse for 

at bl i ve spejder - bare en ny spejder på 

denne måde viser, at en langsom tilgang må

ske kan b li ve til en hvid tornado , og husk 

så - der er altid plads til en , der bruger ... 

øh , nej, men alligeve l, man ser det straks -

noget må der gøres. -

Prøv det all e rede i dag! 

Reklame, det er netop, hvad vi mangler . 

Men det skal ikke være •bi ll ig« rekl ame, der 

lokke r "de sløve fyre« til. Så vedbl iver disse 

at være sløve, og sådanne har korpset ikke 

brug for. 

Jeg tror først og fremmest , at vi skal gøre 

vores spejderb lade offent li g t i lgængelige . 

Hvad med om hver trop sø rged e for , at 

»Spejdernes Magasin«, det lokale tropsblad 

og eventuel le patruljeblade kom ti l at ligge 

på det lokale bibliotek? Hvad med at sende 

de samme b lade til de lokale avis-redaktio

ner? Delle ville måske medvirke til mere 

omtale i pressen, og det skader som regel 

ikke. 
Hvis det her nævnte forslag blev rea li se

ret , havde a l l e mulighed for al få op lys

ninger om spejderne , og a l l e ville få mu

l i g hed for at indse , at spejdere ikke blot er 

folk , der hjælper ældre damer over gaden! 

DEBAT 
DEBAT 
DEBAT 

Jens Andersen 

hvad mener du? 
Skriv til Magasinet 
(se adressen side 23) 

SPEJDER 
HJÆLPEN 
VED MOGENS RÆV 

Spejderhjælpen 

Foran mig ligger et arbejdskort, 
hvorpå en spejder har skrevet nog
le bemærkninger vedrørende spej
derhjælpen . Han mener, at den er 
forkert , fordi den ••går til U-lande
ne, og de vil blive alt for store 

konkurrenter til os senere hen« . Nu 
skal jeg slet ikke skrive noget om 
den citerede udtalelse, som vidner 
om en rystende egoisme og herre
mentalitet, men blot bruge den som 

et eksempel på, at der vel er alt 
for mange, der ikke rigtig ved , hvad 
spejderhjælpen går til. Det er jo 
store summer, det drejer sig om. 

Al ene i år er der af de fire korp s 
tilsammen indsamlet over 600.000 

kr. Hver især ud over landet har 
ydet en lille skærv til dette mægti 
ge beløb, og det viser, hvor meget 
vi formår, når blot vi løfter i flok . 

Mottoet for spejderhjælpen er: 
Raske børn hjælper syge børn, og 
dette motto holder man fast ved , 
og pengene, der kommer ind, bli

ver også fordelt med fuld hensyn
tagen til dette. Langt stø rsteparten 
af pengene er gået til Red Barnets 

spedalskhedsbekæmpelse i Ind ien, 
nærmere betegnet Pogiri. Der er i 
år udbetalt -300.000 kr. til dette, og 
igennem årene har spejderhjælpen 
støttet arbejdet med over 2.000.000 
kr. For 20 kr. kan man standse et 

spedalskhedsudbrud hos et barn , 
så prøv at regne efter, hvor mange 
børn spejderhjælpens mange pen

ge indtil nu har skaffet en menne
skeværdig tilværelse. Men derud
over har spejderhjælpen også an

dre steder rundt i verden hjulpet 
syge og nødstedte børn. 

To ting må også nævnes, som er 
vigtigt, når man bedømmer spej

derhjælpen. De penge, der kommer 
ind, går direkte til et eller andet 
bestemt, og den pågældende insti
tution får personligt pengene ud-
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betalt. Der er altså ikke ,, fordyren

de« mellemled. Den anden ting er, 
at det, der hedder administrations
udgifter, og som belaster mange 
indsamlinger med ganske store be
løb, hos spejderhjælpen er lig nul. 

Alt arbejde med hjælpen er frivil 

l igt. 

Der er endnu megen nød i ver

den , og der er stadig børn , der li 
der på den ene eller anden måde, 

så spejderhjælpen er ikke blevet 
overflød ig. Lad os håbe, at den 
engang bliver det, men indtil da : 

Hæng i - i september. M. 

H USTELEFONA N LÆG 
Det er blevet den store mode med 
krystalradio o.l. Her er en opfin

delse for de mere jordbundne. For 
at spare kabel sker opkaldet via 

ledning ti l modtagerens telefon . 
Selve »røret << hænges op på en 
krog , so m samtidig virker som om
stiller. Når røret hænger på, er kro
gen (som virker som kontaktarm) 

presset mod kontaktpunktet, der er 
forbund et med ringeapparatet. Løf
tes røre af, trækker en fjeder kro

gen mod det andet kontaktpunkt 

og selve telefonen. 

T i l hve r stat ion ska l bruges : 

M ikrote lefon ( rø re t ) . Negerknog le e l.l. (kan 

kcb es hos købe nhavnske posto rdrefi rmaer 

- se hobbyblad ene) . 

Ringeapparat . 

Trykafbryder ( ringetryk) . 

Kontaktarm (k li ppet ud i b li k) med f j eder 

(fra en kasseret kugl epen) . 

Batte ri . 

8 bananst ik med t il hørende muffer. 

Ledning , et bræt og et par søm. 

Gert Simonsen 

Al borg 
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Al en spejders dagbog -

BENNY fra Glenter har i efterårsferien del 
taget som den ene af to fra vor divi i en 
lejr arrangeret af korpset. Man beskæft igede 
sig med KULSØ-arbe jder, og LYR EN har få 
et lov ti l at b lade l idt i Bennys dagbog: 

Mandag den 14.: Vi blev vækket kl. 6. Som 
vagthavende patrulje skulle vi lave havregrød 
til de andre, som skulle vækkes kl. 7. Kl. 8 
var der morgenparade . Efter paraden kunne 

vi hen te væ rktøj hos værktøjsmanden. Lede
ren af lejren 1 DAR ZEE , gav os instrukser om 

Denne patruljehytte er bygget af Odder, 

Virum trop 
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det , vi skulle lave. Vi skul le bygge to huse. 
Patruljerne blev slået sammen to og to og fik 
anvist 2 forskellige steder langt fra hinan
den. Hytterne skul le bygges ind i en sk rå
ning , som blev udhulet. Den ene af de to 
patruljer skul le grave, og den anden sku l le 
plukke siv og væve to store måtter ti l iso

lering af taget. Da gravearbejdet var færdigt , 
var det meste af dagen gået. Vi gik til ro ca . 
kl. 11. 

Tirsdag den 15. :-- vi gik i gang med at 
afbarke stammer og ti lhugge dem . - -- Al t 

PATRULJE BØVSEN 
Peter og hans far stod nede ved havnen 
og betragtede en mudermaskine, som lå 
og sled i det . 

Hvorfor gør den det? 

blev sat sammen med kil er. - --

Onsdag den 1.6 : - - og så blev der hol dt 
rejsegilde på vor hytte. 

Torsdag den 17. : ---- Taget va r ved at 
være færdigt , og vi havde det bes vær ! igste 
tilbage : væggene. 

Lørdag den 19.: - - - blev vi a ll e saml et 
og bragt ned til slusehuset, hvor der vente 
de os en ove rraske lse. Et helstegt lam på 
ca. 45 kg. Dvs. over 1 kg p r. mand + 1 øl 
til maden . --- BENN Y 

(Lyren) 

For at gøre havnen dybere, så de sto re 
skibe kan sej le her ind. 

- Jamen far , var det ikke nemmere at 
hælde noget mere vand i ? ? 

(Vandposten) . 

JUlEN 
~68 

ViTUS BERt NG FlOK TROP 
&KlAN 

Myggestikket 



æres 
siden 
••••••••• 

.SPEJDERE 

Mac. Doneli 
SP Benny Ingvardsen 

.VÆBNERE 

1. Ais trop 
SM Thorsten Nielsen 
PL Ernst N ielsen 
SM Pou l Pede rsen 
SP Peter Ni elsen 

e VANDRINGER 

75 km 
1. Ais trop 
PL Ernst N ielsen 
PA Jes V. Olesen 
PL Laurits Børge Pedersen 

60 km 
1. Ais trop 
PA Bjarne Pedersen 
SP Fl emming Boel 
SP Peter N ie lsen 
SP Max V. Ol esen 
SP Kaj Pedersen 

NEKROLOG 

Den har fulgt os i mange år. 

Tiltider var den mager- til andre 
tider fyldig og indholdsrig. 

Mange var glade for den. 

Andre var komplet l igeglade. 

Den var aldrig særlig aktuel. 

Tvært imod var den altid mindst 2-3 
månder bagud. 

..... og nu er den slet ikke mere : 

Æressiden er gået ind. 

(Den gamle redacteur) 

FREDAG D. 31. JANUAR KL. 9 STARTER DEPOTET 

UDSALG 
Så længe lageret rækker, kan du i alle 4 fo rretninger - foruden 

mange andre fantastis ke t ilbud- finde : 

Larna-Dynella sovepose, fejlfr i . . . . . . 
Larna-Dynella posetæpper, fejlfri ... . 
Janyl posetæppe, fejlf r i .. .. ... .... . 

før 169,00 nu 119,00 
før 189,00 nu 133,00 
før 74,50 nu 59,50 

Codan gummisnørestøvler . . . . . . . før 59,50 nu fra 9,00- 42,00 

Anorakker med lang lynl ås (FL) , str. 38, 40, 42 . . . . . . 25 Ofo 

Fløjlsknickers, bl å og khaki , s tr. 76 - 109. - Altså også de 
helt store størrelser til far eller storebror før 75,00 nu 59,50 

Nylon-letvægtsponsjo, uden garanti - men billige . . nu 18,00 

Nylon-letvægtsponsjo med ubetydelige fejl før 95,00 nu 65,00 

Fiskestang i sæt med hjul og blink, stærkt nedsat 
19,50 29,50 39,50 

Blink og spinnere fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,95 

Blink og spinnere i æske fra . ... .. .... . . .. . .. . .. . . 4,50 

30 Ofo 

30 Ofo 

Glasfiberrørstænger, prima fabrikat, 7' ' og 9" 

Fastspolehjul, prima fabrikat, flere størrelser . ... 

Amerikansk patruljesav, rødt håndtag, 
skære r fantast isk godt ! - Parti , ... .. . . . 

Foldespader, tyske . . . . . .. ......... . . . 

forerornet bue 
før 24,50 nu 

før 21 ,00 nu 

16,50 

17,00 

Foldespader med hakke . . . . . . . . . . . . . . . før 24,50 nu 18,00 

Slireknive med smal kl inge . . . . . . . . . . . . før 24,50 nu 18,00 

Skuldertasker, kun ford i vi har fo r mange før 31 ,50 nu 19,85 

Junglebilleder, farvetryk sæt a 5 stk. . . . . . . . . . . . . . . nu 2,00 

Odense-filialen desude n spejderhatte med .småfejl kr. 24,50 

Arhus-filialen desuden spejderanorakker og bl å anorakker 
-;- 25 Ofo 

l København har vi letvægts-fjeldtelte, nedsat fra 385,- til 248,00 
og camp ingudstyr til usandsynlig nedsatte pr iser 

- og i Aalborg-filialen ulve- og spejderstrømper -;- 25 Ofo 

- ·desuden mange fin e t i lbud i let falmede udstill ingsvarer og 
varer med småfejl !- Kom først og find det bedste ! 

Det Danske Spejderkorps Depot 
Nørre Farirnagsgade 39 . København K • Telt. PA 4526 

Odense: 
Klostervej 19 

Telt. (09) 11 2418 

Jl.rhus C: 
Frederiksgade 69 
Telt. (06) 13 3613 

Aalborg: 
Borgergade 5 

Telf. (08) 13 87 33 

Depotet er korpsets egen forretning og giver bonus til korpsets afdelinger 
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NATIO 
NALT 

Svenske patruljer ønsker at korrespondere 
med danske patruljer ... 
Over hele Sverige sidder spejderpatruljer i 
disse dage og venter på navn og adresse 
på en dansk patrulje. De synes , det kunne 
være morsomt og udviklende at have nogle 
gode venner i et andet land at skrive sam
men med, at udveksle ideer med og i det 
hele taget fortælle hinanden om alt det , der 
sker i deres egn. 

Vil du og din patrulje være med i dette , 
så send snarest PL 's navn og adresse og 

oplysninger om patruljen (antal medlemmer, 
navn , trop og korps ) til Fællesrådet for Dan· 
marks Drengespejdere , Postbox 44 , 1002 Kø
benhavn K. , så skal vi form idle kontakten 

omgående. God fornøjelse! 

• 
De amerikanske spejdere i Tyskland 
indbyder en dansk trop ti l påskelejr ! 
Fra Transatlantic Council , der er de ameri

kanske spejdere i Tysklands hovedkvarter, 
har vi modtaget en invitation til at sende 

en dansk repræ sentationstrop til en lejr, der 

vil finde sted i dagene 9.- 13. april. Den 
hedder 2nd Annual Hohenstaufen Seoul Trail 
Camporee og finder sted i noget , der hed
der Cooke Barracks , Goejopingen i Tysk
land. Desværre foreligger ikke nærmere op

lysninger, da dette skrives , men interesse

rede bedes snarest henvende sig til Fæles· 
rådet for Danmarks Drengespejdere , Post
box 44 , 1002 København K. , så skal vi nok 
finde ud af noget mere. 

Leif Paltorp 

a 
Nyt spejderland: SWAZILAND 
Igen er en af de tidligere engelske besid
delser i Afrika blevet en se lvstændig nation. 
l september i år oprettedes Kongedømmet 
Swaziland, der har omkring 400.000 indbyg
gere. 

Lige siden 1928 har der været en aktiv 
spejderbevægelse i dette område, først som 
en del af det engelske og altså nu selvstæn
dig , men dog kun på 600 medlemmer. Der er 
oprettet en effektiv ledelse og et energisk 
træningsteam. Kong Sobhuza 11 er protektor 
for korpset, så det skal nok klare sig. 

Vi byder vore afrikanske venner hjerte l ig 
ve lkommen i k redsen. 

Leif Paltorp 
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PATRUWE 
BLADE 

PATRULJEBLADE februar 1969 
Siden sidst er SAP 's medlemstal blevet for· 
øget med 2, så vi nu er oppe på 19 medlem
mer. Men der må da være flere end 19 pa
t ruljer i hele kongeriget Danmark , der udgi
ver et patruljeblad . Udgiver DIN patrulje et , 
så sørg for , at det bliver medlem af Sam· 
menslutnigen af Patruljeblade , det betaler 

sig!! 

Klip fra bladene: 
l SPORHUNDEN (nyt blad) bringes en mas· 
se spændende og belærende artikler. Bl.a . 
er der en artikel om , hvordan man behandler 

øksen. 

BLODHUNDEPOSTEN har skiftet navn til 
BLOODHOUND, og det offent l iggør alle ti· 
ders lejrbålssang . Her er den: 

(Mel. : Yesterday) 
Lejrbål. 
Røgen stiger op fra fjerne mål. 
Langt borte fra byens larm og skrål 
vi samles om vort lejrbål. 
Månens lys. 
Kæmper sløret kamp med tågens gys 
og hv isker os et sagte: »TYS(< 

ved lejrbål i månens lys. 
Ingen vover at bryde bålets trylleri , 
alle ånder med i naturens harmoni. 

Lejrbål. 
Røgen stiger op fra fjerne mål. 
Langt borte fra byens larm og skrål 
vi samles om vort lejrbål. 
Stjerneskær. 
Tanker går mod dem , som man har kær. 
Det fjerne synes ganske nær 
ved lejrbål i stjerneskær. 
Snart vil fl ammers skær dæmpes ned ti l 

gy lden glød. 
Mærk da varmen her og forstå , hvad den 

betød: 

Lejrbål - lejrbål . 

l HERMELINER er observeret følgende: 
Det lykkedes i går dr. Lieberkind (kært 

barn har flere ben i næsen enå på nakken) 
at krydse en kludedukke med et græskar. 
Eksperimentet var forøvrigt en fiasko , idet 

resultatet foruden en ubrugelig græsdukke 
kun blev nogle karklude. 

PATRULJ EBLADE kan enten sendes til »Ma

gasinet« e ll er direkte til: 
Jens Andersen , Gjerdesager 9, 3540 Lyng e. 

SPEJDER 
KRYDS 
l DECEMBER 
NUMMERET 

Her bringer vi 
den rigtige løsning 

Vinder blev 
Jan Strømvig 

Munkholmvej 46 
4300 Holbæk 

som har fået tilsendt et gavekort ti l depotet 

på kr. 50 ,00 . 

Nu er 
der 
6 måneder 
til 
Korpslejren 



AF ANY THYREGOD 

Bjørn rejser med si n far Torbjørn 1 

sin mor og sin søster Gurid til 

Grønland for at slå sig ned hos 
Er ik den Røde . De lander på Grøn
lands sydspids og træffer Torke l , på 
hvis gård de bliver vinteren over. 

Næste forår fortsættes re jsen 
langs Grønlands vestkyst ti l Eriks
fj o rd. Her bygger Torb jørn en gård 
i nærh eden af Erik den Rød es gård 
)) Brattah lid«. 

En dag hører de om et nyt land 
langt mod vest. Eri ks søn Leif sej ler 
ud for at finde det. 

Leif og hans mænd vender ti lbage 
den fø lgende somme r og be retter 
om deres færd til landet , der sene
re kom til at hedde Am erika. 

Tyrker 
Leif fortalte nu videre om , hvad der 
var sket med en af hans mænd, 
der hed Tyrker. 

Tyrker var en lidt ældre mand , 
som Leif havde kendt siden sin 
barndom -Tyrker havde været næ
sten som en plejefar for Leif. Han 
var født i et sydligt land - man vid
ste ikke rigtigt hvor. Han var en 
lille mand, men han var dygtig til 
al slags håndværk og god at have 
med netop på rejser. 

Tyrker sad og smilede, mens Leif 
fortalte . 

En aften kom mændene hjem og 
fortalte , at Tyrker var blevet borte 
fra holdet, og at de ikke havde 
kunnet finde ham. 

l LL. AF SVEN OTTO 

Leif blev meget ked af det. Han 
ville straks ud at lede og gik af 
sted med nogle af mændene. De 
kom dog kun et lille stykke, så 
mødte de Tyrker. 

Tyrker var i godt humør. 
>> Hvorfor er du så sent på det? << 

spurgte Leif, »og hvorfor gik du 
væk fra de andre?«. 

»Jeg gik nu ikke ret meget læn
gere «, sagde Tyrker, »og jeg fandt 
noget vældigt godt. Jeg fandt nem
lig planter med vindruer på!«. 

»Kan det være rigtigt? « udbrød 
Le if . 

»Ja, det er sikkert nok«, sagde 
Tyrker, »for jeg kender vin fra det 
land, jeg boede i, da jeg var barn «. 

De gik hj em, men næste morgen 
gik Leif og Tyrker hen til det sted , 
som Tyrker viste ham. 

Der var mange vinplanter med 
en bunke druer på. De spiste løs 
og plukkede med hjem til lejren. 
Ah , hvor det smagte! De næste da
ge plukkede de endnu flere, tørre
de dem og fyldte skibets slæbebåd. 
De havde også skåret vinplanter 
af, for de grene var gode til at 
binde med. 

Tyrker viste dem også, hvordan 
man kunne lave vin af druerne. Dru
erne blev mast og lagt i tønder, 
hvor de stod et stykke tid og gæ
rede . 

Endelig kom vinteren, men den 
var mere mild , end de havde ven
tet. Det blev ikke frost, og græsset 
visnede næsten ikke. Leif mente 
nok, at kvæget ville kunne gå ude 
hele vinteren der. 

Og så var der for resten en ting 
til, der var mærkeligt: det var ikke 
som på Grønl;3.nd om vinteren , hvor 
dagen var ganske kort og natten 
lang. Her havde dag og nat været 
næsten lige lange hele vinteren 
igennem. 

Foråret kom , og lidt hen på som
meren pakkede de sammen og sej
lede hjem. 

Leif havde tænkt sig , at de burde 
kalde det sidste land for Vinland 
efter de dejlige vindruer, de fandt. 

Nogle af mændene kom nu ind 
med fade med dejlige tørrede vin
druer. Mens de spiste, spurgte Erik, 
hvordan de havde fundet de skib
brudne. Leif pegede på en af sine 
mænd, der nu fortalte videre. 
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De skibbrudne 
Skibet var på vej hjem , og vinden 
var god. De kunne allerede se 

Grønlands bjerge og bræer. 
Men Leif styrede skibet lidt ud 

af den rigtige kurs. 

Manden, der fortalte, havde 
spurgt Leif: >> Hvorfor styrer du den 

vej?«. 
»Lad du bare mig om det«, sva

rede Leif, »men der er nu et eller 
andet forude - kan l ikke se no

get der? << . 
Næh, der var ingen af mændene, 

der kunne se noget særligt. 
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»Jeg ved ikke <<, sagde Le if , »om 

det er et skib eller et skær, men 
noget er der<< . 

Lidt efter kunne de alle se det 

og sagde, at det var et skær. 
Men Leif kunne stadig se mere 

end de andre. 

»Jeg tror bestemt<<, sagde han, 
»at der er folk på det skær. Det 
må være skib-brudne. Lad os sejle 

derhen og spørge, om de vil have 
hjælp <<. 

Der var en, der sagde, at det 
kunne være farligt. - Det var jo 

ikke sikkert, at det var fredelige 
folk . 

»Vi er flere end de er, så det må 

vi nok kunne klare <<, svarede Leif, 
og så sejlede de derhen. 

De halede sejlet ned og kastede 
anker. Nogle af dem roede i båden 
ind til skæret. 

»Hvem er 1<< 1 råbte Tyrker, »og 
hvor kommer l fra?<<. 

»Jeg hedder Tore«, svarede en 
af dem, »og jeg er fra Norge. De 

an Q.re er mine folk. Kan l hjælpe 
os væk herfra? «. 

Leif sagde ja og fortalte, at han 
var Leif Erikssøn fra Brattahlid. 

Tore fortalte , at deres skib var 

gået på grund i stormvej r, men det 



var altså lykkedes for dem at klat
re herop. 

En del af deres last havde de 
ogsåfåetreddet derop. 

Leif tog de skibbrudne om bord 
og også så meget af deres last, 
som hans skib kunne rumme. En 
del last måtte de lade blive liggen
de på skæret. 

Og så var de sejlet videre til 
Eriksfjord. 

Den skibbrudne Tore og nogle 
af hans mænd blev boende på 
Brattahlid , resten af hans mænd 
fik husly på andre gårde. 

Leif fik en del af deres skibs last 
for sin hjælp. 

Leif blev meget beundret for sin 
rejse til Vinland og for sin redning 
af de skibbrudne. Ikke mindst var 
hans far stolt af ham. 

Gudrid fortalte, at hun en dag 
havde hørt ham sige: 

••Da du i sin tid var i Norge, 
bragte du en præst hertil. Det syn
tes jeg bestemt ikke om . Men det 
kan gå an nu, da du har været på 
denne rejse og reddet Tore og 
hans folk og fået godt udbytte af 
begge dele«. 

Fordi Leif havde været så hel
dig på sin rejse, blev han kaldt Leif 
den Lykkelige. 

Torvalds rejse 
Hele vinteren talte man om Leifs 
rejse til Vinland. Leifs bror Torvald 
syntes, at Leif havde undersøgt for 
lille et stykke af det fremmede land. 

Leif sagde så : 
»Hvis du vil , Torvald , må du låne 

mit skib og selv sejle til Vinland. 
Du må også gerne låne de huse, 
vi byggede derovre. Men først må 
du hente det træ, som tilhører Tore, 
og som stadig ligger ude på skæ
ret. Vi har meget brug for det«. 

Torvald hentede træet, og så ud
rustede han skibet til den lange 
rejse. 

En dag kom Torvald til Stokka
næs og spurgte, om Bjørn ville 
med på rejsen. Om han ville? Det 
var helt sikkert! Bjørn fik travlt 
med at ordne sine våben, og hvad 
han ellers skulle bruge. Hans far 
gav ham sit eget sværd med. Det 
var et godt og smukt sværd. 

Bjørn var dog noget beklemt, da 
de var sejlet ud af Eriksfjord og 
havde tabt Grønland af syne. Til 
alle sider var der kun hav. 

Flere af de andre havde det nok 
på samme måde, for talen faldt på 
alle de farer, der truede på det 
åbne hav. 

En rorkarl kunne fortælle om hva
ler, der ikke var helt så fredelige 
som de hvaler, man jagede hjem
me. 

Næh, han kendte hvaler, der kun
ne finde på at svømme ind og læg
ge sig foran skibet, og hvis man 
ville sejle udenom, svømmede den 
foran igen. 

»Det eneste , der er at gøre«, 
fortsatte han, »er at sejle lige ind 
på den - men gør man det, kaster 
den skibet rundt og bryder det 
itu k 

En anden rorkarl afbrød ham nu 
med, at det troede han ikke på! 
Han havde engang hørt om en hval, 
der hjalp folk med at fange fisk -
den jagede nemlig stimer af sild og 
andet godt ind mod land, så folk 
kunne fange dem! Ja, hvis man på 
et skib manglede mad, kunne den 
også jage fisk hen til dem. Men 
hvis folk så blev uenige om fiskene 
og måske begyndte at slås om dem, 
var det, som om hvalen forstod det, 
og så jog den igen fiskene ud i 
havet. 

Han havde også hørt om en hval, 
der var så fredel ig, at den slet ik
ke spiste fisk. Den levede udeluk
kende af regn og tåge. Hvis den 
blev fanget, og man sprættede dens 
mave op, var maven altid tom . 

Den første rorkarl ville dog ikke 
opgive at tro på de farlige hvaler. 
Han havde hørt om en anden hval 
- men den var meget sjælden. Må
ske var der kun to af den slags i 
hele verden , for den fik aldrig un
ger. 

»Den er så kæmpestor«, fortalte 
han, »at den ligner et helt land! 
Når den er sulten, spytter den lidt 
mad ud i vandet. Det ser fiskene, 

og de tror, at der er meget at spi
se derhenne. De kommer svøm
mende - og svømmer lige ind i 
kæmpe-hvalens mund - den er jo 
så stor som en fjord . På den må
de får hvalen let en masse mad<<. 

Bjørn lyttede til rorkarlens snak 
- han troede hvert eneste ord. 

Men rejsen gik nu ganske nemt. 
Der kom ingen hvaler i nærheden 
af skibet - hverken fredelige eller 
ufredelige. 

Torvald sejlede efter Leifs angi
velser, flere af Leifs mænd var jo 
også med, og de nåede Vinland. 
De sejlede op ad den samme flod 
og kom til søen, hvor Leifs huse lå. 

Skibet blev trukket op på land, 
og man holdt sig hjemme i lejren 
dette efterår og vinteren med. Der 
var rigeligt med fisk i søen, så man 
manglede ikke mad. Skoven lå tæt 
om lejren, men efter Torvalds or
dre holdt de sig alle nær ved hu
sene og søen hele vinteren. 

Men da foråret kom , fik de travlt. 
Nu skulle de undersøge kysten og 
landet. Et hold gjorde skibet i 
stand og sejlede langs kysten mod 
sydvest. Hen på efteråret kom de 
tilbage. 

Der var smukt alle vegne, fortal
te de, med store skove helt ned til 
havet, kun skilt fra det af hvid 
sandstrand. Der var også mange 
småøer. 

De havde ikke set noget til men
nesker. Men på en ø langt borte 
havde de set et lille hus af træ -
det kunne ligne en lade. 

Det hus blev der talt meget om. 
Der måtte altså være mennesker 
her i landet. Hvordan mon de så 
ud? 

Man havde hørt om mærkelige 
mennesker - nogle havde kun et 
ben og en fod, som de hoppede af 
sted på i en vældig fart. Den slags 
ville det ikke være rart at møde. 

Fortsættes næste nummer 
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Peter og Ib tog sammen ud på ga
dekæret for at løbe på skøjter. In 
de på bredden så de en rød sed
del , hvorpå der stod: Isen er usik
ker. >> Kom bare ,« sagde Ib, der er 
jo nogle ude på isen , så kan vi og
så«. Da de var kommet midt ud på 
søen, begyndte isen at knage , og 
de skyndte sig ind mod bredden. 
Resten af dagen løb de langs med 
kanten af søen, men de var ikke 
helt glade. Om aftenen spurgte 
Peter sin mor, om det var farligt , 
når is knager. Og så blev han nødt 
til at fortælle, at han og Ib havde 
været ude på kæret. Hans mor 
spurgte, om der havde været røde 
sedler langs bredden, og det hav
de der jo. Hun forklarede ham nu, 
at Politiet ikke satte sedler op for 
at drille eller genere, men for at 
hjælpe. Når mødre og fædre bad 
deres børn om at blive fra isen, 
når den var usikker, var det, fordi 
de godt kunne lide deres børn og 
ikke ønskede, at der skulle ske 
dem noget. Næste dag var det tø
vejr, så da kunne alle forstå, at det 
var farligt at løbe på gadekæret. 

Noget 
om 
fastelavn 
Riser du også dine forældre op til 
fastelavn?- Det er en gammel skik 
at rise folk op. Man tror, at det har 
noget at gøre med at overføre livs
kraft , så du må da ind til fastelavn 
og sætte liv i dine forældre. 

l skulle også prøve at klæde jer 
rigtig ud. Det er skægt. l behøver 
jo ikke at være indianere . Der er 
så meget andet, man kan være, 
f .eks. juletræ, ølflaske, fugleneg , 
bogorm, månemand og meget an

det. 
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KENDER DU 

TRÆERNE 

OM VINTEREN? 

Du kender vel 

egeblade og bøgeblade? 

Kan du også kende 

træerne om vinteren? 

Det knudrede, kraftige 

træ med den store 

krone er et egetræ. Det 

høje, slanke er 

et bøgetræ (se øverst på siden). 

Drengen på billedet har 

de efter årringe, tror du? 
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l Geodætisk Instituts kort 1: 20.000 

Ideer til patruljemøderne: 
lav en signaturrebus. En lille historie skrives op på 

et stykke papir, og alle ord, der kan erstattes af kort
signaturer, udelades, og signaturen tegnes i stedet for. 

= 
-::::: 
-=--,_--= 

1 Vandtim 

2 Dige 

3 Tipvognsspor 

4 Dæmning 

5 Hulvej 

l Sneskanne 

7 Levende hegn 

8 Højspandingsledninger 

9 landevej m. vejtræer 

10 OHentlig bivej 

11 Markvej 

12 Fodsti 

13 Grøft 

14 Nileskov 

15 Nileskov under opvakst 

11 Løvskov 

17 Løvskov under opvakst 

18 Eng 

19 Mose med tørveskar 

20 Marsk 

21 Mose 

22 Lyng 

23 Send 

Pl fortæller om en tur, han har været med på. For 
hver gang, han nævner en terrængenstand, tegner alle 
spejderne dens signatur. Hvem har flest rigtige, når Pl 
er færdig? 


