


vores bedste 
sommftrlejr 

AF PL LENNART MADSEN 

IROKESERSTAMMEN 

HADERSLEV 

På sommertogt i Pambuler! 
Fra den 22. til den 29. juni i somme

ren 1968 var vi i l rokeserstammen, 

Haderslev, på alle tiders sommer

lejr. Vi sejlede tværs over Sønder

jylland fra Haderslev til Ribe i nog

le både, som vi selv havde bygget. 

Bådtypen var P(r)amhuler fra Kulsø. 

Hele foråret blev der arbejdet på 

bådene på pladsen ved tropshytten . 

Den 21. juli holdt vi generalprøve 

med bankende hjerter og koldsved 

på panden, da bådene blev sænket 

ned på Haderslev Dam, en efter en, 

men heldigvis flød alle både, som 

de skulle. 

Under høje protesthyl steg vi næ

ste morgen ud af poserne kl. 530, 

og ved 7-tiden fortsatte vi vor sejl

ads ad en kanal til Stevning Dam . 

På denne tur passerede vi med me

gen besvær en del broer og lav

vandede områder. Kl. ca. 14°0 sejle

de vi så ud i selve STEVNING DAM 

efter at have båret vor bagage over 

en vej og ned af en stejl skrænt. · 

For enden af dammen gik vi i land, 

og bådene med bagage blev frag

tet af en traktor over til en bæk 

på den anden side af vandskellet, 

mens vi stakkels spejdere møjsom-

OVERNATNING 

Næste dag samledes så næsten 

en fuldtallig trop ved Haderslev 

Dam kl. 17°0 , og straks efter gik 

starten. l en mærkelig zig-zag for

mation sejlede vi så ud på de 

vilde vover. Første rute på turen 

var Haderslev Dam, der er ca. 5 km 

lang. Desværre for os havde der 

netop samme dag rejst sig en or

kanagtig storm, der brølede lige ind 

i vore ansigter. Vi måtte derfor pad

le os igennem >> mandshøje« bølger, 

og for at gøre det hele endnu vær

re silede regnen ned. Kl. 2030 nåede 

vi vort mål, DAMENDE. 
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meligt måtte traske på vores stak

kels søvante ,,fusser << . Da vi ankom 

til bestemmelsesstedet, satte det i 

med et gigantisk regnskyl , så vi 

bogstaveligt talt druknede i vores 

hurtigt opstillede bivuak'er. Heldig

vis kom en venlig landmand køren

de og tilbød os at sove i hans lade. 

Næste morgen sejlede vi videre 

ved 9-tiden, ned ad den lille BÆK. 

Den var kun lige bred nok til, at bå

dene kunne sejle der. Flere steder 

var der så smalt, at vi måtte stå ud 

af bådene og trække dem. Meget 

bedre blev det ikke, da vi sejlede 

ud i GRAM A, idet vi her måtte 

krydse frem og tilbage på grund af 

strømmen. På grund af vores mang

lende manøvredygtighed måtte vi 

således mange gange ud at soppe 

for at skubbe bådene fri af grunden. 

Ved 17-tiden fandt TL Poul en eg

net lejrplads. l de fleste af de bå

de, der efterhånden kom sejlende 

hen til fortøjningspladsen , sad folk 

i vand til halsen på grund af diver

se revner og huller i bådene. Ska

derne blev udbedret, og vi gik til 

køjs i bivuak'erne. 

Tirsdag silede regnen ned, så vi 

blev i bivuak'erne hele dagen og 

slappede af. 
Næste dag regnede det heldigvis 

-ikke, så vi sejlede kl. 8°0 og satte 

straks kursen mod Gram. Under

vejs havde vi et søslag så stort, at 

Tordenskjold ville vende sig i sin 

grav af misundelse. Under slaget 

vankede der adskillige knubs og 

våde trøjer og bukser. Vi ankom 

dog til Gram uden synderlig slem

me men. l Gram blev vi 3 timer. 

Derefter satte vi igen til søs, for 

kort efter at måtte bære bådene 

over et vandfald. fortsættes side 156 
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SPÆTTE skriver om: 

r 
Er din PATRULJE på toppen .. ? 
Hvad gør du selv. Det kræver visse 
spejderfærdigheder at tage 1. og 
2. kl.-prøven, og dem har du lært 
tilstrækkelig til, at du bestod prø
ven. Men betragter du dette som 
en overstået eksamen, hvor det 
bare gælder om at lære så meget, 
at man klarer den? Hvis det står 
sådan til, bliver du ingen særlig 
dygtig spejder. Det gælder tvært
imod om på patruljemøderne at 
træne videre, så du mestrer disse 
færdigheder og bliver velbefaren 
i morse, i kortlæsning, i knob, i 
førstehjælp, og således at dine 
sanser - ikke mindst din iagttagel
sesevne- skærpes, så du ikke fær
des halvsovende i naturen, som 
uhyre mange mennesker gør, og 
som derfor ikke ser, hvad der sker 
omkring dem. 

Derfor gælder det om at være 
med i det arbejde, som PL og PA 
har lagt til rette, selv om der er 
ting, l før har beskæftiget jer med, 
og ikke mindst gælder det om at 
være med alle sammen, nu da 
spejderåret rigtigt er begyndt. PL 
og PA må ikke stå alene. De må 
have hjælp fra alle l andre i patrul
jen, ellers går det ikke; men det 
forudsætter jo, at l alle er i stand 
til at hjælpe, og det vil igen sige, 
at l kan noget. Det er derfor rig
tigt, at det er patruljesammenhol
det, der spiller den store rolle · 
men det kræver, at også DU er ak~ 
tiv, og skulle der være en enkelt 
der ikke forstår det. så hjælp ha~ 
over vanskelighederne. 

Og hvorledes ser din patrulje ud? 
Kan man se på den, at det er en 
rask patrulje, der du'r til noget. 
Ligner den mere en kludebunke 
når den træder an, eller kan ma~ 
se, at det er en spejderpatrulje. 
Det afhænger af uniformen. Hæn-

• e 

ger hatteskyggen som en bulehat, 
er tørklædet bundet med et rå
båndsknob, og hvorledes er det 
med spejderbæltet, strømperne og 
opslagene, for slet ikke at glemme 
mærker og duelighedstegn? Er 
DIN patruplje som den skal være, 
eller er du en af dem, der er skyld 
i, at den ikke er det? 

·Materiellet er en del af patruljen 
Det kan være, du synes, det er PL, 
der har ansvaret. Det har han og
så, men du, såvel som de andre 
har et medansvar. Derfor må l all~ 
være med, når materiellet skal ord
nes, så det altid er klar til brug, 
når l skal ud og nyde det friluftsliv, 
som vi spejdere holder så meget 
af. Jeg har selv været PL og ved, 
hvilket livligt patruljeliv, der kan 
leves på ture og øvelser, når pa
truljen er svejset godt sammen, og 
man kan jo i nødstilfælde fyre 
dem, der ikke egner sig for at ind
ordne sig i patruljen, og som ikke 
vil tage deres tørn til daglig. 

Et godt patruljesammenhold kan 
l alle få, hvis l selv stræber der
efter. 
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Har du følt den store, hvite stillhet? 

Våget det ukjendte, trådt de 
utrådte stier, 

Merket kartets hvite flekker? 
Har du savnet, sultet ,seiret, 
Vokset større i det heles storhet, 

Gjort ting for blott for dådens 
spenning, 

og latt andre snakke om det, 
Har du sett Gud i hans storhet, 

hørt den tekst naturen preker, 
Sett de enkle ting , de sanne ting, 

tause menn som gjør ting. 
Da lytt til viddene, de kailer på deg. 

Disse linjer rant meg i hu da jeg 
skulle prøve å gi mine danske ven

ner et lite bilde av norsk vinter
speiding. 

Du har sikkert lest den spennen
de beretning om Roald Amundsens 

ferd på ski til Sydpolen for 58 år 
siden da han med sine menn over
nattet i telt i den strenge polarkul

den. Det lå en iherdig, målbevisst 
trening bag denne bragden som 

ble så vellykket gjennomført. 
l Norge har vi snø og vinter om

trent halve året, og det er klart at 
vi speidere må ikke begrense vårt 
friluftsliv bare til sommerhalvåret. 

Vinter-Norge gir oss varierte mu

ligheter, og mange fine opplevel
ser ligger og venter på den våge
lystne speider. 

Skisporten er nordmennenes na
sjonalidrett - det sies jo at >>vi er 

født med ski på bena<< - og det 
finn·es vel ingen vidunderligere fø

lelse enn å dra av gårde med ski 

på bena i vårt vakre, hvitkledde 
land. · 

En viktig betingelse for å bli en 

god skiløper er å lære balanse. Se 
på skiløperen når han setter utfor: 

en Iiten knekk med knærne her, en 
Iiten hiv med hoften der, den ene 

skien en tanke frem, et lite hopp 
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nå og da, mens han leker seg ned 
gjennom løypa så lett som en ha

re. Riktig avslapning er tingen , og 
dette kan du lære ved trening. -
En skiløper må også lære seg å 

falle rigtig - med anstand -uten 
å slå seg. - Den beste trening du 

kan få, er å begynne å gå på 

ski uten staver. Da lærer du deg 
kroppsbeherskelsen . 

Anskaffelse av ski er et viktigt 

kapitel. Du trenger vanligvis ski 
for turgåning, d.v.s. terrengski la

get af hickory. De er limt sam
men av flere lag og det gir god 

svikt i skiene. De skal være så 
lange at du med oppstrakt arm 

når til tuppen med krumme fingre. 
Kandaharbindinger får skiene til å 

sitte godt på bena ved vanlig tur
gåing. Skiene tjærebres eller sæt

tes inn med linolje. 
Stavene skal nå opp til armhulen 

når du står på gulvet. Vær omhyg
gelig ved valg av ski og staver. 

Stell dem pent, da har du de 

lenge. 

REDIGERET AF 

JØRN HElKEL VINTHER 

TEKST OG FOTOS: 

ØYSTE l N SARHEl M, 
NORSK SPEIDERGUTT
FORBUND 

Spejder-
liv 
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lieilet 
om 
vinteren 

• 
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Når du skal ut på ski skal du 
kle deg med fornuft og omtanke. 
Husk at under skiløpning blir du 
fort svett. Videre kan vintersno
en være bitterlig gjennomtrengen
de og kald. Påklædningen bør in
nefra være: en luftig helsetrøye, 
undertrøye, skjorte, tynn genser og 
anorakk. Solide ullstrømper (uten 
stopp), sokker og velsmurte støv
ler, gamasjer av tykt vindstoft godt 
oppover leggen. God underbukse 
og knickers av vindtett stoff, vind
vatter (foret innvendig) og en god 
strikkelue på hodet eller vindtett 
lue med skygge og ørelapper. 

Utrustningen er selvsagt avhen
gig av hvor langt du skal gå. Ha 
allt id med d eg : kart og kompass, 
reservetøy og mat nok, ekstra ski
binding og skitupp av aluminium. 

Når du skal avgårde på langtur 
skal du se godt etter at utstyret er 
i full orden og vil kunne tåle en 
s tø y t. 

Dra ikke avgårde hvis du ikke er 
i god fysisk form så du kan tåle 
strabasene. Det kan hende så me
get på en skitur. 

En viktig regel er at du alltid 
skal si livor du går. Dere må aldri 
skille lag og noen gå alene. Gå 
heller aldri fra skiene og pass på 
at du ikke mister dem. Sett dem 
ikke slik at de kan blåse bort eller 
gli utfor. 

Beskytt øynene og ansiktet. Snø
briller må du alltid ha på når du 
går i fjellet. Det skarpe lyset tar 
så meget på synet at du kan bli 
snøblind. - Smør ansiktet inn med 
vaselin. Vind og vær tar veldig på 
uten at du merker det til å begyn
ne med, men snart vil du bli helt 
>>oppbrent«. 

Vær alltid sikker på hvor du er 
og hvor du skal videre. Avpass tu
ren etter krefter og værforholdene. 
Snu før det er forsent De fleste 
ulykker i fjellet om vinteren skyl
des at man overvurderer sine krel
ter. Været på fjellet kan fort og 
uventet på kort tid forandre seg 
fra stille, strålende sol til full storm 
da alt står i kok og du ikke kan se 
noe foran deg. 

Vær ikl<e uvøren. Pass deg for 
skavler og fonner. Snøskred har 
vært årsak til mange ulykl<er. 

Når du har fået noe trening og 
erfaring som skiløper kan du prø-

ve deg på overnattning utendørs i 
snøen. 

Et godt underlag du bør skaffe 
deg er et tørket reinskinn. Et ugar
vet skinn i Norge koster ca. 20-30 
kroner. Når du legger det med hå
rene opp, har du et virkelig godt, 
varmt underlag. 

Soveposen bør være en god dun
pose. En tynn pose av flanell inni 
gjør den ekstra varm. - En stor 
speciallaget papirpose (du kan la
ge den selv) utenpå soveposen lu
ner svært godt og tåler mange kul
degrader. 

Det er flere overnattingsmåter og 
vi skal se på de vanligste: 

Gapahuken bygger vi når vi skal 
overnatte i skogsterreng. Det er et 
skråttstående tak, ca. 2112 m langt 
fra bakken og oppover til ca. 1112 
m høyde. Klæe godt med granbar 
over og på sidene og på bakken. 
Foran åpningen lager du en stor 
reflektorild, og du får det lunt inne 
i huken. 

Teltet kan du bruke når du skal 
overnatte enten i skogsterreng el
ler på åpen fjelvidde og er fort å 
sette op. Det gå godt an å sove i 
et telt i opptil 15 graders kulde. 
Tramp snøen hardt der du skal 
sette opp teltet, som kan være et 
almindeligt telt du bruker i leir om 
sommeren. Bruk ski og staver som 
stenger utvendig og plukker. Er 
der bunn i teltet, kan du legge 
reinskinnet rett på som underlag -
ellers bruker du presening eller 
plast ned mot snøen. - Primus el
ler spritapparat gir god oppvar
ming i teltet. 

Et fint overnattingssted i fjellet 
på vinterstid, er iglooen. Dette 
er en eskimoisk snøhytte bygget 
av snøblokker. Riktigt bygget blir 
iglooen et solidt >>hjem« for nat
ten. Det tar tid å bygge den, og 
det må arbeides nøyaktig. Bygg 
den på et sted hvor du finner godt 
sammenpakket snø. Tramp >>gulvet« 

(fortsættes side 156) 
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inter
nationalt 
ved LEIF PALTORP 

Sverige Inviterer 
Fra SMU (Svenska Missionsfor
bundets Ungdom), der er et stort 
og anerkendt spejderkorps under 
Svenska Scoutrådet, har vi modta
get en invitation til at sende en 
patrulje danske spejdere til deres 
storlejr i 1970. 

Man regner med 5000 deltagere 
fra en række lande. Lejren bliver 

_i dagene 30. juli- B. august 1970 i et 
meget naturskønt område i Ma
lingsbo i det sydlige Dalarne, ca. 
200 km nordvest for Stockholm. 

Lejrafgift bliver sv. kr. 140,00, 
men heri er noget transport incl. 
Minimumsalder: 12 år. 

Der vil blive arrangeret 1 uges 
privat indkvartering FØR lejren. 

Er du - eller din patrulje - inter
esseret, så skriv til undertegnede, 
Fællesrådet for Danmarks Drenge
spejdere, Postbox 44, 1002 Køben
havn K. 

(BOYS' LIFE, U.S.A.) 
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Der arbejdes ihærdigt med planer- 1. klasses spejder. Er du i denne 

ne for denne store begivenhed. Der aldersklasse, kan du altså godt gå 

er mange ting at tage hensyn til. 

Vi skal finde frem til de bedste 

flyvemuligheder, den bedste rund

tur i Japan i forbindelse med Jam

boreen, osv., me.n allerede nu kan 

det siges, at alle spejdere, der 

gerne vil med, godt kan begynde 

at spare sammen t il denne fanta

stiske tur, der virkelig bliver den 

helt store oplevelse. 

Prisen J.. ja, det kommer til at 

koste mange penge, men alligevel 

synes vi ikke, det bliver dyrt. Mon 

ikke omkring 5.000,- kr. pr. delta

ger for ca. 26 dages eventyrrejse 

til Orientens skønne og ejendom

melige Japan - solopgangens land. 

Selve Verdensjamboreen inder 

sted i dagene mandag den 2. au

gust, hvor der er stort åbnings

lejrbål om aftenen, og til de 10. 

august, hvor der ligeledes er et 

vældigt afslutningslej rbåL Man kan 

komme fra den 31 . juli og først af

rejse den 12 .august, men der skal 

mange af os være i skole, 

må nok af sted en dag før. 

Jamboreepladsen hedder 

GIR! HEIGHTS i S rzooka dis rikt 

på vestsiden af den vældige v l

kan Fuji , der rejser sig 3776 me r 

over havets overflade. Lejrpladsen 
er dækket ed dejligt grønt græs 

- i hvert fald, når vi kommer - må

ler 550 acres og falder jævnt ned 

fra 850 meters til 750 meters højde. 

Man regner med, at 20.000 spej

dere og ledere fra hele verden vil 

deltage i denne verdenbegivenhed. 

Det er nok klogt her at gentage de 

betingelser, der er stillet for spej

deres deltagelse: Man skal være 

over 14 år den 1. juni 1971, men 

ikke fyldt 18 år på åbningsdagen 

den 2. august 1971 . Man skal være 

i gang med sparekassebogen! 

Jamboreens valgsprog er »FOR 

NDERSl'ANDING«, altså på 

dans >> FOR ORST AELSE« - un

derforstået, mellem nationer. 

Maden vil fortrinsvis blive vest

europæisk, som vi e vant til, men 

aer loves dog også, at vi skal få 

lejlighed til at smage typisk ja

pansk mad- det bliver spændende. 

Vi vil her ra Danmark forsøge 

at fylde en stor jetmaskine til 183 

passagerer, som i susende fart vil 

cflyve os den lange vej - ca. 16 ti

mer - til Tokio. Herfra vil vi så fo

retage en del udflugter pr. bus el

le de ynhurtige smarte japanske 

to , og vi vil vandre rundt i Tokio, 

kæmpebyen med 11 millioner ind

byggere. Der bliver nok at se på. 

Men vi skal også rundt i det 

skøn e land. Vi skal besøge Kyo

to, Nikke, Hiroshima og Osaka, vi 

skal formentlig bo på de for os 

så fremmedartede japanske kroer, 

hvor man sover på gulvet på strå

måtter, mange sammen i store 

rum, vi skal s ise japansk mad -

måske med pinde - v· skal møde 

japanske spejderkammerater flere 

steder, og vi skal glæde os over 

de smukke gamle templer og ejen

dommelige bygninger, vi hidtil kun 

har kendt fra billeder. 

Det er endnu for tidligt at melde 

sig på holdet, men det er ikke for 

tidligt at ønske sig at være med. 

V"l u være en af de lykkelige, der 

e g står ved foden af Fujijama 

og b tragter den snedækkede top 

i morge solen? Det bliver fanta

stisk! 
Leif Paltorp 

• 



edaktøren 
har ordet 

Atter går et år på hæld og dermed 
også 53. årgang af SPEJDERNES 

MAGASIN. 
Det lykkedes ikke at skabe den 

læseraktivitet og interesse for bla

dets indhold , som jeg havde håbet, 
men måske vil netop 1970 bringe 
den forøgelse i bladets stofmæng

de, som både du og jeg kunne øn
ske os. 

Det nye år vil - hvis redaktionen 
ellers kan gøre noget til det - bli
ve året, hvor det er bladets egne 
læsere, der bestemmer indholdet. 
Hvad siger du til det? Er det ikke 
en god chance at få? 

l dette nummer har vi fornøjel
sen at kunne bringe en artikel skre
vet af en af MAGASINETs gamle 
redaktører, Torben Wolff. •• Naturen 
i december« har vi kaldt den. Vi 
håber, at Torben vil være os be
hjælpelig med lignende artikler i 
1970. Og hvad kan vi ellers byde 
på i det kommende år? 

Spætte vil nok dukke op i ny og 
næ, og du vil endvidere blive præ
senteret for »patruljechancen«, ul
vejubilæet i februar, EDB-patrul
jen , »Hallo PL« for blot at nævne 
et par indslag. 

Når du eller en anden i din trop 
eller patrulje sender jeres spej
deravis, vil jeg bede dig huske re
daktionens nye adresse, således at 
vi sparer den gamle redaktør for 
at vide.reekspedere alt for mange 
breve. 

Ind imellem kommer der også en 
sending fotos til os. Jeg beder d ig 

huske på, at det er nødvendigt for 
at kunne anvende farvebilleder, at 
vi også har negativerne. De bedst 
egnede farvebilleder er 6 X 6 cm. 
Jeg glæder mig til i fremtiden at 

høre fra alle korpsets fotografe
rende medlemmer. 

Tilbage har jeg så kun denne 
gang at ønske dig glædelig jul -
og håbe på godt samarbejde 
1970. 

Med spejderhilsen 

månedens 
bedste 
atruljetur 

På nuværende tidspunkt - 6 uger 
før dec. nummeret kommer - er 
der kun kommet et enkelt indlæg. 
Jeg håber sandelig , at der kom
mer mange flere fremover, for DU 
er da med i en levende patrulje?? 

Jeg håber stadig, at l i denne 
rubrik vil lade andre høre om jeres 
bedste tur. Sidste gang gav jeg 
fo rslag til jer om at skrive om et 
besøg på en herregård o. lign. 
Denne gang vil jeg også fremkom
me med et ønske - måske dog lidt 
uden for den oprindelige ramme · 
men jeg kunne også godt tænke 
mig at høre lidt om DIN BY. Skriv 
om byen, hvor l bor i tekst og bil
leder, evt. formet medj er selv som 
guide for nogle fremmede. Maske 

- at man stadig ligger inde med 
en mængde fundne sager fra korps
lejren i Ny-Hedeby, bl.a en del 
punge (med og uden penge i) , ure, 
standere, uniformseffekter, dolke 
og meget andet. 

Hvis du har mistet noget, kan du 
altså henvende dig på korpskonto
ret, Frydendalsvej 32, 1809 Køben
havn V. 

der til næste sommer i brochuren 
om DIN BY står: Rundvisning kl. 
10.00 v/ x-patruljen)??. Lad os hø
re om din patrulje lever med i, 
hvad der sker eller er sket i DIN 
BY. 

En LEVENDE PATRULJE kan al
tid skrive en levend~ og interes
sant artike l. 

MINI 
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søspejdere 
Norsk Søspejdertræf 
3 søspejderledere fra Kastrup Sø 
og undertegnede havde i de første 

dage af august i år fornøjelsen af 
at være på et træf, som norske 

søspejdere fra hele det lange land 
havde arrangeret i Oslofjorden, 
nærmere betegnet ved Tønsberg·, 

og tilbragte her nogle uforglem

melige dage i selskab med norske 

gufter og ledere, der i et antal af 
ligeved 100, i store fartøjer og i 

mindre både, var stævnet til Hå
holmen ved Grimestad, en klippeø 

ejet af en Oslo-søspejderleder. 
Troppene fordelte sig på den

ne og de mange omliggende øer 
og udnyttede det skønne vejr, næ

sten døgnet rundt, til at sejle, at ro, 

Redigeret af 
GAMLE SØULK 

at bade og til at lave spejderarbej
de. Meget nyt var der for vi dan

ske at tage ved lære af, her var 

man spejder for alle pengene, men 
også i høj grad maritimt. Der var 

stil over tingene, hvilket dog ikke 
gik ud over den kammeratskabs

ånd, der gerne skulle herske 
blandt spejdere. Vi kunne måske 

nok have ønsket os lidt mere sam

virke på lederplan, men slog os til 

tåls med, at det der, ligesom hos 
os, jo da først og fremmest er 

drengenes sag, det gælder. Vi 
danske tog hjem med gode minder 

fra dette norske søtræf og håber 

på at gense mange af vore nye, 
norske venner på Langeland i 70. 

Skipper 

Skikke og traditioner blandt 
·SØENS folk ... 
Afgudsdyrkelse gik til grunde med 
kristendommens komme, og bille

der af Jomfru Maria eller af skyts

helgene, som de gamle søfarere 
opsendte deres bønner til , dække

de det hellige poopdæk. De Sø
folk , der forberedte at vove sig ud 

på ikke kortlagte have, faldt på 

knæ for madonnaen eller andre 
ikoner og bad om beskyttelse mod 

det farlige hav. Og da nationalis
men kom frem i det 16. århundre

de, vendte orlogsgaster sig mod 

agter for at hilse deres national
flag, en tradition som stadig følges 

af søfarende mænd overalt i ver

den. Gudfrygtighed spiller stadig 
en vigtig rolle i de søfarendes liv 

- fiskere, handelsmænd, orlogs
gaster. l mere end et århundrede 

har amerikanske og britiske sø
mænd sunget f .eks. >> For those in 

Peril on the Sea.« Den rørende 
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hymne, nærmere kendt i De fore

nede Staters ilåde som >>Eternal 

Father, Streng to Save,« blev skre
vet i 1860 af præsten William Whit

ing fra Englands kirke. 

Håndhonnøren, som enhver ken

der, begyndte som en gestus for 
at vise fredelige hensigter.En sol

dat løftede sin højre hånd med 

håndfladen udad for at vise, at han 
ikke bar våben. Senere, i ridderti

den, rakte en venligtsindet ridder 
sin højre hånd op for at løfte 

sin hovedbeklædning som en rolig 

forsikring om, at han ikke ville ka

ste en ridde r, der nærmede sig, af 
hesten. Men skibe, særlig orlogs
skibe, skabte endnu mere opmærk

somhed i en fredfyldt havn, end 

en bande armerede ryttere gjorde. 

En anonym, men tankefuld skibs
kaptajn, øgede denne opmærk-

somhed om sig på en mere lar
mende måde end ridderens hilsen, 

og den var ligeså effektiv : han af

fyrede sin bøsse som en hilsen til 
den havn, han besøgte. 

l næste nummer: 

SØBESTEMMELS ER 

Søulve og 
optimistjoller 
l sidste nummer skrev Ingolf fra 

Neptun Sø en artikel om dette 
spændende emne. Desværre nåede 

ovenstående billede ikke frem, in
den redaktionsfristen sluttede, men 

nu er det her altså. Som du ser, 
er det muligt for instruktøren at 

følge de nye søulve på deres før

ste sejlads. 

Har jeres trop 
taget nye og spændende ting op 
inden for søspejderarbejdet, beder 
jeg jer sende en beretning til >> Ma

gasinet<< S søspejder-side. 
Med søspejderhilsen 

Gamle Søulk 



aktuelle 
• meninger 

»10 på toppen« 
»10 på toppen • er dog det værste , jeg læn
ge har set i Magasinet , hør bare: 
1a. Patruljen overnatter i træerne mindst 1 
meter over jorden. 

Skulle det være svært at hænge en hæn
gekøje op mellem et par træer, vælte sig 
op i den og lægge sig til at sove. 
6a . Patruljen udfører et ulønnet arbejde for 

en handicappet medborger. 
For det første tror jeg ikke, at de handi

cappede ønsker, at nogen skal komme ren
dende og sige: »Sidder De nu godt ,• »det 
trækker vel ikke på Dem• osv ., for det an
det er jeg ikke spejder for at gøre denne 
her gode gerning hver dag. De få gode op
gaver drukner mellem de alt for mange dår
lige, lad os hellere få få gode, spændende 
og sjove opgaver. Puma 

Slips eller tørklæde? 
Undertegnede, som har været væk fra spej
derarbejdet et års tid , kom forleden på de
potet for at købe ny uniform , og da erla
jeg for første gang , at man havde tænkt 
på nye uniformer, og hvilket mareridt var 
det ikke. 

Først og fremmest er skjortens tynde stof 
meget uprakti sk til lejr - derefter at man 
ville have slips til. Mere dumt kan det da 
ikke være , for hvordan skal man kunne 
holde det fast under O-løb og lign . Også 
lederjakken er grim , upraktisk og dyr, ja , 
simpelthen en fantasipris af kr. 150,00. 

Nej, lad os beholde vores gamle skjor
ter, tørklæder, anorakker el ler battledres. 
Derimod er baretten en god afløsning for 
spejderhatten. De blå lærredsbukser går 
man alligevel i til daglig , så gør bare dem 
til reglementeret, selvom det ikke er det 
store sus . 

Hvorfor jeg har turdet udtale mig om 
fremtiden for den nye uniformsskjorte skyl
des, at min bror er medlem af KFUM , og 
jeg har set resultatet hos dem , så lad os 
beholde den gamle uniform. 

Fra øst til vest, til syd og nord 
en hilsen til hver en spejderbror. 

Hej Wontolla 

Fmh. Wontolla 
Holte Ulveflok 

Jeg har tilladt mig at omredigere dit brev 
lidt. Det , at vi skal gå med slips , må være 
en total misforståelse hos dig. Det er 
nemlig aldrig blevet vedtaget jvfr. skemaet 
i sept.-okt. nr. 

Om den nye uniform kan jeg kun gen
tage mig selv og igen slå fast , at den 
gamle skjortes kvalitet var at foretrække. 

MINI 
Lodsedler 
Det er godt nok med alt det læssen over 

Redigeret af 
• M l N l« -J Ø R G E N H E R HOLDT 

på spejderne angående lodsedler, spejder
hjælp m. v. Når man kommer ind til folk, 
bliver der svaret : »Nå, nu spejdere igen. 
Vi vil - ikke købe .« Så for mit vedkommende 
bliver der ikke noget med lodseddelsalg 
eller spejderhjælp. 

Jan - 2. Viborg 
PS. Til dette indlæg har jeg vedlagt 5 nav
ne fra troppen , som er enig med mig. Vi 
er nemlig kede af at få et svar som oven
nævnte stukket ud , når vi kommer. 
Hej Jan 
Til spejderhjælpen vil du bemærke, at der 
er ingen, der tvinger dig til at betale el
ler yde en indsats , hvis det strider imod 
din egen overbevisning . Blot vil jeg sige , 
at din hjælp går til en god sag , så prøv et 
at overveje det endnu engang . Såfremt du 
betaler det »obligatoriske• beløb kr. 5,
hver gang ud af din egen lomme, tjener 
din hjælp intet formål. Det er netop det, at 
du kan gå ud og gøre en tjeneste andet
sted til dækning heraf, som er lige så 
betydningsfuld . 

Om lodsedlerne vil du senere erfare , at 
det er en god økonomisk hjælp i vores 
daglige arbejde til dækning af køb af nye 
telte etc ., og netop ved salg af lodsedler 
er du selv med til at få penge ind ti l spej

derarbejdet, og det må da give en større 
tilfredshed i dit daglige arbejde. Vil man 
nyde - må man også yde lidt til gengæld. 

MINI 

Skovsvin 
At spejdere også kan optræde som skov
svin , var vi nok klar over, men at spejder

skovsvineriet er så slemt, undrer os. 
Den 8. september holdt 6. Vesterbro trop 

sin årlige forældretur; i år henlagt til Ege
dam ved Hillerød. Formiddagen brugte vi 
ti l et l id t utraditionelt løb. På en af løbets 
poster var det vor hensigt at vise forældre
ne, at skovsvin ikke blot er familier, som 
rykker ud i den grønne skov med madkurve 
i bagagerummet. Vi ville vise , at også spej
dere opfatter skove og lejrpladser, som 
store, praktiske affaldsspande. Derfor fik 
deltagerne udleveret en plasticpose hver, 

som man så på et kvarter skulle fylde med 
det affald, man stødte på på grunden. Vi 
gik ikke særligt voldsomt til værks og var 
kun 25-30 deltagere, men resultatet var for
bløffende både for os og forældrene. 

Vi finkæmmede et areal på ca. 50 m' for 
affald , som rent statistisk var forde lt såle
des: 

41 glasflasker, mange med skår - 13 pla
sticflasker - 11 mælkeposer - 11 metaldå
ser - 14 andre dåser - 10 klude - 54 pla
sticposer - 38 stk . sølvpapir - 14 stk . skrot 
(fra knuste dynamolygter til dørhængsler) 
- 10 kapsler (de fleste ølkapsler) - 29 stk. 
affald fra slik - ca. 625 stk. papir af varie
rende størrelser og endvidere 83 andre gen
stande. 

Som man kan se , bestod langt den stør
ste del af affaldet af brændbart materiale. 
Dette enorme svineri på trods af, at man i 
hæftet »Lejrpladser omkring København• 
skriver under rubrikken >>affal.d• : 

Affald l affaldskuler. Papir o. lign. bræn
des. 

En del af affaldet kan muligvis stamme 
fra Hillerøds børn , som bruger lejrpladsen 
som legeplads , men det meste må stam
me fra spejdere , og Egedam er ikke den 
værste lejrplads , vi kan fremvise . 

Kort sagt: Spejdere er nogle forb . . . . 
svin. 

Med vred hilsen fra 
6. Vesterbro trop 

Redaktionen takker for tilsendte temmelig 
omfangsrige papkasse med det »l i lle« sor
timent af affald. Ovenstående billede viser 
indholdet . 

Igen uniform 
Baretten er all right. Vi har allerede brugt 
den iflere år. Langt mere praktisk end hat
ten , da baretten kan rulles sammen og stik
kes ind under skulderstroppen, når den ik
ke bruges. 

Med hensyn til benklæderne er jeg ne
gativ. Blå cowboybukser er forkasteligt. De 
er for kolde om vinteren og for varme om 
sommeren. Cowboybukser har en tendens 
til at blive hvide , når de slides . 

Jeg har set et eksemplar af de nye buk
ser af fløjl i Spejderdepotet, og derfor er 
vel også korpsets kommende reglemente
rede . Trompetform forneden . Gyseligt! og 
meget upraktisk. Og dernæst spændetam
pen bag på. Hvor længe tror korpset, at 
den mode kan hol_de?? 

Og hvad med bæltet, for der er jo ingen 
stropper?? 

Hvorfor ikke fremstille lange brune buk
ser af det stof, som de gamle knicke rs var 
fremstillet af. Dyrt!, men omskiftningen bli
ver alligevel dyr og langvarig . 

Tørklædet er i orden , og den nuværende 
uniformsskjorte bør vi beholde, da den er 
praktisk og uopslidelig . 

Hej Høy 

PF Høy 
Knud Lavard, Lyngby 

Jeg har bemærket din streg under PF, men 
derom har jeg tid l igere kommenteret. Om 
bukseproblemet vil jeg sige, at fløjl heller 
ikke er m i t hofnummer. 

Ved jer har l brugt baretten i flere år, så 
der bliver ingen ændring nu efter den offi
cielle indførelse, men jeg er stadig imod. 

MINI 
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spejder-
• lVISir 

l september-oktober nummeret af 
MAGASINET lovede vi , at vi i det
te nummer ville finde frem til årets 
bedste spejderaviser. 

Det har ikke været nogen let op
gave at finde de bedste, idet vi i 
vor vurdering skulle tage hensyn 
til såvel det redaktionelle, illustra
tionerne og til tilrettelægningen af 
avisen - det, der med et fagligt 
ord hedder lay-out. 

Alle deltagere i konkurrencen , 
92 aviser, er blevet genstand for 
en omhyggelig granskelse, der slut
telig har ført til nedenstående re
sultat. En meget stor del af de avi
ser, vi har modtaget, kan næppe 
kaldes rigtige spejderaviser, idet 
de kun tjener som program for de 
pågældende afdelinger. Adskillige 
har heldigvis forstået værdien af il 
lustrationerne, og hvor er det dog 
ulige friskere at læse en avis med 
sjove tegninger. 

Lay-out er måden, hvorpå man 
serverer avisens indhold, således 
at alle får lyst til at læse den. 

l spritduplikator-gruppen 
der er den mindste gruppe (kun 11 
aviser), var konkurrencen dog ikke 
så hård som i de to øvrige. 

PRIK'en, udgivet af 3. Vesterbro, 
placerer sig som en klar nr. 1. Ud
giveren har forstået at udnytte de 
muligheder, der ligger i sprit-dupl. 
Avisen er på 20 sider med alsidigt 
indhold. Format : A5. På 2. og 3. 
pladsen følger henholdsvis STAN
DEREN, 2. Københavns Sø, og 
KRABASKEN , udgivet af Krage 
Sø, V. Aaby, Fyn. Format: Folio, 
falset og A5. 

Stencil-duplikator-gruppen 
gav os mere hovedbrud, idet vi ved 
redaktionens slutning havde mod
taget 62 aviser til denne gruppe. 
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BUDSTIKKEN, udgivet af 1. Lil
lerød, kåredes som nr. 1. Ole 
Høegh-Post er redaktør af avisen, 
der især udmærker sig med sine 
fine tegninger. Format: A4. 

Det elektro-stencilere blad, 
SPEJDEREN, udgivet af 4. Hellig 
Anders, med Jørgen Petersen som 
redaktør, blev nr. 2. Bladet er på 
24 sider i format A5. Hvis tryknin
gen bliver forbedret, kan det blive 
en farlig konkurrent til 1. pladsen. 

TOTEM, der udgives af 7. Aar
hus, placerede sig på 3. pladsen. 
Formatet A4, 8 sider. 
l offset-bogtryk-gruppen 
er der næsten ubegrænsede mu
ligheder for at lave en god avis. 

BATS
MANNS 
POSTEN . 
5. Drammen SJø 

Vore norske spejdervenner har for
stået at udnytte disse muligheder. 
Fra Drammen har vi modtaget 2 
aviser, som er helt i top . 

BATSMANNSPOSTEN, udgivet af 
5. Drammen Sjø, med Johan SeJ
læg som redaktør og lay-outmand, 
udpeges som den bedste avis . For
mat: A5, 32 sider. Oplag : ca. 400 
ekspl. Simpelthen en avis i top
klasse. 

ECCO, udgivet af 6. Drammen 
M.S., med Vidar Aadalen som re
daktør, bliver en lige så flot nr. 2. 
En meget alsidig avis. Format A4, 
24 sider. 

PRÆRIEHYLET, som i anledning 
af blad-udgiveren, 1. Brønderslevs 
50 års jubilæum udkommer i 300 
ekspl., kåres som nr. 3 i gruppen. 
Både lay-out og tryk kan helt sik
kert forbedres. 

Alle ovennævnte aviser vil få til
sendt et bevis for deres delta
gelse. 

ECCO 
6. Drammen M.S. 

PRÆRIEHYLET 
1. Brønderslev 

3 bedste off-set
spejderaviser 

~ · 



aktuelle 
• meninger 

»10 på toppen« 
»10 på toppen« er dog det værste, jeg læn
ge har set i Magasinet, hør bare: 
1a. Patruljen overnatter i træerne mindst 1 
meter over jorden . 

Skulle det være svært at hænge en hæn
gekøje op mellem et par træer, vælte sig 
op i den og lægge sig til at sove. 
6a. Patruljen udfører et ulønnet arbejde for 

en handicappet medborger. 
For det første tror jeg ikke, at de handi

cappede ønsker, at nogen skal komme ren
dende og sige: »Sidder De nu godt,« »det 
trækker vel ikke på Dem« osv. , for det an
det er jeg ikke spejder for at gøre denne 
her gode gerning hver dag. De få gode op
gaver drukner mellem de alt for mange dår
lige, lad os hellere få få gode, spændende 
og sjove opgaver. Puma 

Slips eller tørklæde? 
Undertegnede , som har været væk fra spej
derarbejdet et års tid , kom forleden på de
potet for at købe ny uniform , og da erla
jeg for første gang , at man havde tænkt 
på nye uniformer, og hvilket mareridt var 
det ikke. 

Først og fremmest er skjortens tynde stof 
meget upraktisk ti l lej r - derefter at man 
ville have slips til. Mere dumt kan det da 
ikke være , for hvordan skal man kunne 
holde det fast under O-løb og lign. Også 
lederjakken er grim, upraktisk og dyr, ja, 
simpelthen en fantasipris af kr. 150,00. 

Nej , lad os beholde vores gamle skjor
ter, tørklæder, anorakker eller battledres. 
Derimod er baretten en god afløsning for 
spejderhatten. De blå lærredsbukser går 
man alligevel i til daglig , så gør bare dem 
til reglementeret, selvom det ikke er det 
store sus. 

Hvorfor jeg har turdet udtale mig om 
fremtiden for den nye uniformsskjorte skyl
des, at min bror er medlem af KFUM, og 
jeg har set resultatet hos dem , så lad os 
beholde den gamle uniform. 

Fra øst til vest, til syd og nord 
en hilsen til hver en spejderbror. 

Hej Wontolla 

Fmh. Wontolla 
Holte Ulveflok 

Jeg har tilladt mig at omredigere dit brev 
lidt. Det, at vi skal gå med slips , må være 
en total misforståelse hos dig. Det er 
nemlig aldrig blevet vedtaget jvfr. skemaet 
i sept.-okt. nr. 

Om den nye uniform kan jeg kun gen
tage mig selv og igen slå fast, at den 
gamle skjortes kvalitet var at foretrække . 

MINI 
Lodsedler 
Det er godt nok med alt det læssen over 

Redigeret af 
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på spejderne angående lodsedler, spejder
hjælp m. v. Når man kommer ind til folk , 
bl iver der svaret: »Nå, nu spejdere igen. 
Vi vil · ikke købe.« Så for mit vedkommende 
bliver der ikke noget med lodseddelsalg 
eller spejderhjælp. 

Jan - 2. Viborg 
PS. Til dette indlæg har jeg vedlagt 5 nav
ne fra troppen , som er enig med mig. Vi 
er nemlig kede af at få et svar som oven
nævnte stukket ud , når vi kommer. 
Hej Jan 

Til spejderhjælpen vil du bemærke , at der 
er ingen, der tvinger dig til at betale el
ler yde en indsats , hvis det strider imod 
din egen overbevisning. Blot vil jeg sige, 
at din hjælp går til en god sag, så prøv •t 
at overveje det endnu engang. Såfremt du 
betaler det »obligatoriske« beløb kr. 5,
hver gang ud af din egen lomme, tjener 
din hjælp intet formål. Det er netop det, at 
du kan gå ud og gøre en tjeneste andet
sted til dækning heraf, som er lige så 
betydningsfuld. 

Om lodsedlerne vil du senere erfare , at 
det er en god økonomisk hjælp i vores 
daglige arbejde til dækning af køb af nye 
telte etc. , og netop ved salg af lodsedler 
er du selv med til at få penge ind til spej

derarbejdet, og det må da give en større 
tilfredshed i dit daglige arbejde. Vil man 
nyde - må man også yde lidt til gengæld. 

MINI 

Skovsvin 
At spejdere også kan optræde som skov
svin , var vi nok klar over, men at spejder
skovsvineriet er så slemt, undrer os. 

Den 8. september holdt 6. Vesterbro trop 
sin årlige forældretur; i år henlagt til Ege
dam ved Hillerød. Formiddagen brugte vi 
til et lidt utraditionelt løb. På en af løbets 
poster var det vor hensigt at vise forældre
ne, at skovsvin ikke blot er familier, som 
rykker ud i den grønne skov med madkurve 
i bagagerummet. Vi ville vise , at også spej
dere opfatter skove og lejrpladser, som 
store , praktiske affaldsspande. Derfor fik 
deltagerne udleveret en plasticpose hver, 

som man så på et kvarter skulle fylde med 
det affald, man stødte på på grunden. Vi 
gik ikke særligt voldsomt til værks og var 
kun 2!>--30 deltagere, men resultatet var for
bløffende både for os og forældrene. 

Vi finkæmmede et areal på ca. 50 m' for 
affald, som rent statistisk var fordelt såle
des: 

41 glasflasker, mange med skår - 13 pla
sticflasker - 11 mælkeposer - 11 metaldå
ser - 14 andre dåser - 10 klude - 54 pla
sticposer - 38 stk. sølvpapir - 14 stk. skrot 
(fra knuste dynamolygter til dørhængsler) 
- 10 kapsler (de fleste ølkapsler) - 29 stk. 
affald fra slik - ca. 625 stk. papir af varie
rende størrelser og endvidere 83 andre gen
stande. 

Som man kan se, bestod langt den stør
ste del af affaldet af brændbart materiale. 
Dette enorme svineri på trods af, at man i 
hæftet >>Lejrpladser omkring København« 
skriver under rubrikken »affal.d<<: 

Affald l affaldskuler. Papir o. lign. bræn
des. 

En del af affaldet kan muligvis stamme 
fra Hillerøds børn , som bruger lejrpladsen 
som legeplads, men det meste må stam
me fra spejdere , og Egedam er ikke den 
værste lejrplads, vi kan fremvise. 

Kort sagt: Spejdere er nogle forb .... 
svin. 

Med vred hilsen fra 
6. Vesterbro trop 

Redaktionen takker for tilsendte temmelig 
omfangsrige papkasse med det »lille« sor
timent af affald. Ovenstående billede viser 
indholdet. 

Igen uniform 
Baretten er all right. Vi har allerede brugt 
den iflere år. Langt mere praktisk end hat
ten , da baretten kan rulles sammen og stik
kes ind under skulderstroppen, når den ik
ke bruges. 

Med hensyn til benklæderne er jeg ne
gativ. Blå cowboybukser er forkasteligt. De 
er for kolde om vinteren og for varme om 
sommeren. Cowboybukser har en tendens 
til at blive hvide, når de slides. 

Jeg har set et eksemplar af de nye buk
ser af fløj l i Spejderdepotet, og derfor er 
vel også korpsets kommende reglemente
rede. Trompetform forneden . Gyseligt! og 
meget upraktisk. Og dernæst spændetam
pen bag på. Hvor længe tror korpset, at 
den mode kan hol.de?? 

Og hvad med bæltet, for der er jo ingen 
stropper?? 

Hvorfor ikke fremstille lange brune buk
ser af det stof, som de gamle knickers var 
fremstillet af. Dyrt!, men omskiftningen bli
ver alligevel dyr og langvarig. 

Tørklædet er i orden, og den nuværende 
uniformsskjorte bør vi beholde , da den er 
praktisk og uopslidelig. 

Hej Høy 

PF Høy 
Knud Lavard, Lyngby 

Jeg har bemærket din streg under PF, men 
derom har jeg tidligere kommenteret. Om 
bukseproblemet vil jeg sige, at fløjl heller 
ikke er mit hofnummer. 

Ved jer har l brugt baretten i flere år, så 
der bliver ingen ænd ring nu efter den offi
cielle indførelse, men jeg er stadig imod. 

MINI 
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spejder-
• lVISir 

h/il. 
l september-oktober nummeret af 
MAGASINET lovede vi , at vi i det
te nummer ville finde frem til årets 
bedste spejderaviser. 

Det har ikke været nogen let op
gave at finde de bedste, idet vi i 
vor vurdering skulle tage hensyn 
til såvel det redaktionelle, illustra
tionerne og til tilrettelægningen af 
avisen - det, der med et fagligt 
ord hedder lay-out. 

Alle deltagere i konkurrencen , 
92 aviser, er blevet genstand for 
en omhyggelig granskelse, der slut
telig har ført til nedenstående re
sultat. En meget stor del af de avi
ser, vi har modtaget, kan næppe 
kaldes rigtige spejderaviser, idet 
de kun tjener som program for de 
pågældende afdelinger. Adskillige 
har heldigvis forstået værdien af il
lustrationerne, og hvor er det dog 
ulige friskere at læse en avis med 
sjove tegninger. 

Lay-out er måden, hvorpå man 
serverer avisens indhold, således 
at alle får lyst til at læse den. 

l spritduplikator-gruppen 
der er den mindste gruppe (kun 11 
aviser), var konkurrencen dog ikke 
så hård som i de to øvrige. 

PRIK'en, udgivet af 3. Vesterbro, 
placerer sig som en klar nr. 1. Ud
giveren har forstået at udnytte de 
muligheder, der ligger i sprit-dupl. 
Avisen er på 20 sider med alsidigt 
indhold. Format : A5. På 2. og 3. 
pladsen følger henholdsvis STAN
DEREN, 2. Københavns Sø, og 
KRABASKEN, udgivet af Krage 
Sø, V. Aaby, Fyn. Format: Folio, 
falset og A5. 

Stencil-duplikator-gruppen 
gav os mere hovedbrud, idet vi ved 
redaktionens slutning havde mod
taget 62 aviser til denne gruppe. 
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BUDSTIKKEN, udgivet af 1. Lil
lerød, kåredes som nr. 1. Ole 
Høegh-Post er redaktør af avisen, 
der især udmærker sig med sine 
fine tegninger. Format: A4. 

Det alektro-stencilere blad, 
SPEJDEREN, udgivet af 4. Hellig 
Anders, med Jørgen Petersen som 
redaktør, blev nr. 2. Bladet er på 
24 sider i format A5. Hvis tryknin
gen bliver forbedret, kan det blive 
en farlig konkurrent til 1. pladsen. 

TOTEM, der udgives af 7. Aar
hus, placerede sig på 3. pladsen. 
Formatet A4, 8 sider. 
l offset-bogtryk-gruppen 
er der næsten ubegrænsede mu
ligheder for at lave en god avis . 

BATS
MANNS 
POSTEN . 
5. Drammen SJØ 

Vore norske spejdervenner har for
stået at udnytte disse muligheder. 
Fra Drammen har vi modtaget 2 
aviser, som er helt i top . 

BATSMANNSPOSTEN, udgivet af 
5. Drammen Sjø, med Johan Sel
læg som redaktør og lay-outmand, 
udpeges som den bedste avis. For
mat: A5, 32 sider. Oplag: ca. 400 
ekspl. Simpelthen en avis i top
klasse. 

ECCO, udgivet af 6. Drammen 
M.S., med Vidar Aadalen som re
daktør, bliver en lige så flot nr. 2. 
En meget alsidig avis. Format A4, 
24 sider. 

PRÆRIEHYLET, som i anledning 
af blad-udgiveren, 1. Brønderslevs 
50 års jubilæum udkommer i 300 
ekspl., kåres som nr. 3 i gruppen. 
Både lay-out og tryk kan helt sik
kert forbedres. 

Alle ovennævnte aviser vil få til
sendt et bevis for deres delta
gelse. 

ECCO 
6. Drammen M.S. 

PRÆRIEHYLET 
1. Brønderslev 

3 bedste off-set
spejderaviser 

tit. t·· i~· ~· ~· i· i· ~· ~· · ~t~· t·· i' • •• ,. < • .'' . , l' ., ' ·~. ..~- ____ , .. ~· ~--~ ... - .. ,.. --r- -~·· -.... ,.,_ ······ ··--· .. .. ··-· 



hvad 
betyder 

det t 

Skulle du i MAGASINET støde på ord , som 
du ikke umiddelbart forstår, kan nedenstå

ende måske være til din hjælp. 

acres (eng.) flademål = 0,40469 ha. 
aktivitet - stærk virksomhed, driftighed. 
anonym - navnløs. 
EDB - elektronisk databehandling. 
glaciologi - læren om gletschere og istids

aflejringer. 
guide - turistfører. 
hickory - (eng.) en meget hård og sej træ-

art. 
ikoner- helgenbilleder. 
jamboree - verdensspejderstævne. 
korrektur - rettelse af trykfejl i prøvetryk. 
løypa eller løipe (norsk) - opgået skispor. 
negativer - fotografisk billede, hvor lyse 

genstande er gengivet som mørke og 
omvendt. 

O-løb - orienteringsløb. 
obligatorisk - forpligtende , tvungen . 
optimisme - lyssyn . 
primus - kogeapparat til forbrænding af for

gasset petroleum. 
pulk(a) - lappisk, bådformet slæde. 
rappiering eller abseilen (bjergsport) - ned

firing med reb , der er lagt om klippe
fremspring . 

sight-seeing - (eng .) turistrundtur 
tastatur - rækker af trykknapper eller tan-

genter - her = på skrivemaskine. 
toboggan - (amerikansk) kælk uden meder. 
uniformseffekter - uniformsejende le. 
urealistisk - uvirkeligt. 

Søren Spejder . .. 
- og hans patruljekammerater satser pd 

at blit>e de første med et indlæg til ru
brikken »Mdnedens bedste patruljetur i« 

- det begynder 
i DEPOTET 

~~~::;:;;•···· ... de har 

Finske slireknive 
19,50 25,50 

BADEN-POWELL 
- manden med de 
2 liv 
480 sider . . 50,00 
Indb .... . .. 72,00 

det hele 

Signalhorn 63,00 

Lejrlygte ..... . ... 9,85 
Lygtekrog . . . . . . . . 4,00 

Cykle
tasker 
33,50 
44,50 

Kortlup m. lys . 12,50 

Tallerkensæt ®~ 
m. krus i pose r ,=-

14,00 t ~ 

•

Spisebestik i 
hylster . . 8, 75 

- . 
-.,_ 

Junglebille
der i farver 
pr. stk. 0,50 
6 stk . . . 2,50 

Færøtrøjer
håndstrik
kede 

fra 96,00 

Bæltepung, ulv og spejder .. .. . .. . . 

SPEJDERNES LOMMEBOG 1970 

6,75 

32 sider spejderstof, flagtavler og kort . . . .. . .. .. 7,25 

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

Odense: Arhus C: Aalborg: 
Klostervej 19 Frederiksgade 69 Borgergade S 

Telt. (09) 112418 Telt. (06) 133613 Telt. (OB) 1387 33 
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SPBJDBBTIDBNDB 
SPEJDERNYT 

Minedens PRØV SELV 
Bankospil 
Fremstil kort (2-5 kort pr. mand i 
troppen) + en stor plade - men i 
stedet for tal tegner vi morsetegn 
eller signaturer i felterne. Så nu 
gælder det bare om, hvor stive l 
er til at huske felternes betydning, 
når opråberen råber et bogstav el
ler en signatur. 

En god indlæringsmetode til vin
terens møder. 

ABC FOR SPEJDERE 
Se på bi l ledet. 
Se på spejderen. 
Han tænker. 
Han prøver at huske, 
hvad det er han har glemt. 
Han har nem l i g glemt noget, 

~:~e~::g;:~~t at afleve~e . -~ 
bonuskuponer. 
Har du også glemt det? 

1 

3 

KORPSET RUNDT 

MANEDENS BEVINGEDE ORD: 
Det er godt at bøje sig i støvet , når man 
har begået en fejl , men det er ikke godt &.t 
blive der. 

Chateaubriand 

Jens var kommet ud at køre med en over
fyldt bus. Pludse lig prikker han manden, 
der står foran ham, på skulderen og siger: 

- »Hvor gammel er De egentlig?• 
- »Det kan jeg virkelig ikke se vedkom-

mer dig«, svarede manden. 
- »Nåå, ja,« svarede Jens, »jeg ville så

mænd bare vide, om De ikke var gammel 
nok til at stå på egne ben, for i øjeblikket 
står De nemlig på mine.« 

Når vi mennesker er født med to øjne og 
to ører, men kun en tunge - mon det så 
ikke er fordi , vi burde se og høre dobbelt 
så meget, som vi taler? 

Hvem er bl ind? 
Manden der ikke kan se noget uden for 
egne omgivelser. 
Hvem er stum? 
Manden der kun kan tale om sig selv. 
Hvem er fattig? 
Manden der er opfyldt af store begær. 
Hvem er rig? 
Manden der besider stilfærdig glæde. 

Indisk ordsprog 

2 

4 5 

v? 
r./ 
. · .. ,P 

Redigeret af ,, M l N l • 
JØRGEN HERHOLDT 

Hej Gutter-
og velkommen t i lbage i arbejdet. ldag står 
vi med 3 PL og 3 PA, og vi skal så se at 
få dem rystet godt sammen. Det kan vi gø
re på mange måder, igennem Cayatemøder
ne og Coyoteturene, men også når l går op 
ad hinanden i troppens daglige liv, hvor l 
hver har jeres patrulje. Prøv at hjælpe hin
anden, l står for noget særligt, l er med
lem af COYOTESTAMMEN - det siger det 
hele. Så hjælpes man ad, man skændes 
ikke, man har det rart med hinanden , så
dan skal det være. 

Som det fremgår af programmet er der 2 
Cayatemøder pr. måned. Nogle gange skal 
både PL og PA afsted, men andre gange er 
det kun PL. Alt det fremgår af programmet. 

l øvrigt er det Coyotestammen , der sty
rer troppen - det er dens ideer, der bl iver 
gennemført. Hvis stammen mener, vi skal 
på hest ned igennem Jylland - ja , så skal 
vi , og så gennemfører vi det i rigtig Nørre
bro stil. 

Mange ceremonier vil dukke op , og l vil 
lære en masse. Igennem stammen skal vi 
få troppen til at stå som en enhed, sej og 
stærk , en trop som alle kender og hvis 
lejrstandard er høj .. INTET ER UMULIGT 
- VI GØR DET BARE - stammens valg
sprog vil klinge mange gange fremover på 
mange ture og stammemøder. 

(Fra GJALDET) 

\ 

»Man vil jo gerne se en glad patrulje«, sagde patruljelederen 
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Tropsløst eller spejderudstDUngt 

BRUG PÆREN 
l en trop har man haft svære problemer 
med belysningen, for når der »røgcc en pæ
re hændte det lejlighedsvis, at patruljerne 
»låntecc hos hinanden, men desværre som 
oftest glemte at aflevere igen. 

Nu har man fundet en genial løsning, 
idet det med omgående virkning er ved
taget , at hver patrulje skal bruge sit lam
pemærke: PHILIPS - POPE - OSRAM -
SM og TUNGSRAM. 

Nu ved man, om de, der bruger pæren, 
også har lov til det! 

Fra F.O.F. troppens dagbog: 
Så kom Fix og Færdig-troppen endelig af
sted på årets første week-end. Det var d. 
28~-29. februar. Vi havde teltene fremme på 
sidste tropsmøde, fik talt pløkkene, gjort 
bardunerne, lynlåsene og stængerne i stand, 
men så var der hullerne. Heldigvis er Pe
ter en guttermand, så han ordnede det. vi 
lånte hans fars sommerhus. Jørgen, vores 
TL havde heller ikke fundet en ny grund til 
os. Det var ikke så godt, men det gjorde 
ikke noget nu. 

Pragtfuldt igen at ligge med det elek
triske tæppe og så vide, at man skal have 
en hel dag sammen de åndssvage trops
medlemmer, og tænk så en hel dag sam
men med TL. Bare strømmen ikke kort
slutter, så vil jeg ikke på tur mere. 

Sidste år var vi på tur mindst tre gange. 
Lige til teltet i august blev smidt ind i pa
truljeskabet, det er det røde med de blå 
prikker og barskab i den ene halvdel. 

Gad vide om vi i morgen bliver vækket 
af bilerne ude på motorvejen. Nej, det blev 
Jørgen der vækkede os med tre hjemme
lavede bomber. Vi skulle have været på 
natløb. Stakkels Jørgen! i tirsdags kom han 
hjem fra Glostrup. 

SKRIV TIL ••SPEJDERTIDENDE« 

Søndag formiddag. Vi vågnede automa
tisk til O.B.S. og bagefter drak vi kaffe og 
spiste rundstykker bagt hos bageren i Nør
re Ubberup. Ole er mægtig til at lave kaf
fe, den har hjulpet os mange gange efter 
en stormfuld nat. 

Svend havde fået til opgave at vise os, 
alt det han ved om livet i naturen, han 
mente derfor det var naturligt at berette om 
bierne og blomsterne, og på tropsmødet 
havde vi besluttet at lave en god wood
craft-samling. Vi tog en bi og et gipsaf
tryk af dens fodspor og vi fandt mange 
blomster til samlingen. 

Også snigning nåede vi, her kom vi tæt 
ind på nogle bænkebiddere. Middagen blev 
vellykket. Mine varmeste anbefalinger sen
der jeg til hr. bondemand Hansen i Nørre 
Ubberup. 

Hjemturen gik fint. 
Vi mødes alle på »Ciub 6«« på lørdag, 

hvor vi skriver en anden fantastisk beret
ning om vores tur til vores TL sådan som 
han ønsker den. Vi har tænkt at skrive en 
pjece af. Den er ganske urealistisk i sine 
skildringer af Spejderlivet. Men jo større 
løgnen er - des bedre er det. 

Indsendt af: 

Niels Andersen 
1. Skovlunde 

RØDHÆTTE OG LILLE ANKER 
Det var lige før jul, nåh ja, der var endnu 
god tid, for forretningerne var ikke begyndt 
at »jule«, og endnu var julesneen ikke fal
det - men alligevel. 

Lille Anker havde været rundt for at se, 
om han kunne finde nogen, han kunne lege 
med. Han havde været langt omkring, ja, 
han havde været helt nede ved havnen og 
flere andre steder, men de drenge, han 

havde fået besked på at lege med, kunne 

ikke li' ham, og så boede de jo også helt 
ovre på den anden side af havnen. 

Han gik så alene og kikkede på alle ski
bene ude på Øresund. - Uh, hvor ville han 
gerne ud at sej le, men selv om han hed 
Anker så gik det nok ikke, ja, han kendte 
nu en hel del til sømandslivet, for hjemme 
brugte man fra gammel tid udtryk fra ski
bene. Næh! han måtte nok hellere se at 
linde sig en legekammerat på landjorden. 

Medens han sådan gik og kedede sig, traf 
han Rødhætte. Hun spurgte ham, hvorfor 
han gik og så så ked ked ud af det, for nu 
varede det jo ikke så længe, før det var 
jul, og så skulle alle være glade og i jule
humør; han svarede hende, at han gik og 
kedede sig og manglede en legekammerat. 
»Det skal du ikke være ked af, Anker,« 
sagde Rødhætte, »du kan lege med mig, 
hvis du vil opføre dig pænt og gøre, som 
jeg siger.« Det ville Anker selvfølgelig me
get gerne, og så blev de enige om at gå 
hjem til ham for at finde ud af, hvad de 
skulle lege. 

Det viste sig, at de ret hurtigt blev enige 
om, hvad de skulle lege, men da Rødhætte 
sagde, at han skulle have en fin rød hue 
på, magen til den hun selv havde, blev han 
bange for hende og ville helst have været 
af med hende, men han var jo allerede be
gyndt at glæde sig til jul, nu hvor han en
delig havde fundet sig en legekammerat, så 
han fandt sig i den røde hue, men han ville 
dog bl i ve ved med at hedde Anker. 

Endnu havde de jo ikke spurgt deres for
ældre, om de måtte lege sammen, og da 
slet ikke om Anker måtte få den røde hue; 
men de regnede så fuldt og fast med, at 
de matte lege sammen, så de begyndte al
lerede så småt. 

De var så glade begge to, for de havde 
jo hver især savnet en legekammerat. De 
planlagde, de legede og havde det så sjovt, 
og nogle gange var de sammen ude for at 
se på Øresund og alle skibene, og inden 
de vidste af det, var det blevet juleaften. 

»Den lille æventyrdigter« 
(Øbroerne) 

1. Kerteminde skriver: 

Sidste nyt fra korpsledelsen: 
Man har allerede nu besluttet sig til at 
rammen om den næste korpslejr skal være 
Københavns brand. Der vil i den anledning 
bl i ve udskrevet en tropskonkurrence, der 
vil gå ud på at den trop, der for flest pen
ge og mest arbejde kan opbygge en tro 
kopi af København for ca. 100 år siden, har 
vundet. 

PS. Det er endnu ikke klarlagt hvorvidt 
korpset stiller tændstikker til rådighed ved 
arrangementets afvikling. 

Allersidste nyt fra korpsledelsen: 
Man har besluttet at anvende NY-Hedeby til 
den næste korpslejr. Det forlyder, at man 
allerede er gået i gang med at bygge en 
kopi af Christiansborg. 

Spejderne må selv medbringe tændstik
ker, men der udleveres 1 køkkenrulle pr. 
patrulje til optænding. 

Allerallersidste nyt fra korpsledalsen: 
Man har besluttet ikke at tage nogen en
delig beslutning før man bliver beslutnings
dygtig. - Men derfor er der da ingen grund 
til optimisme. 
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junglenyt 
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Redigeret af 
KAREN HJORTH 

Samler 

Til SAMLER skal du: 
l mindst 3 måneder selv samle materiale til to 
samlinger og fremvise disse. Samlingerne skal væ-

re pænt lavet. Det kan være frimærker, mønter, 

postkort, frugtpapir, mærkelige ting, eller hvad du 

nu kan finde på! 

- HAR DU PRØVET: 
- at samle tøjstumper hos din mor? 
- eller forskellige slags sejlgarn? 

- eller knapper? 

Her ser du nogle fine samlinger! 



Den forsvundne 

Bruger du telefonen rigtigt? ~~~:::lier andet 
Husker du altid at sige dit navn, når du tager telefonen, el
ler når du ringer til andre? Husker du også at sige farvel? 
Ved du , hvordan du kan tilkalde hjælp ved hjælp af telefo
nen? Hvis ikke, må du få din FL til at hjælpe dig! 

Ved du, hvorfor elefanten 
har grønne sokker? 

Det er, fordi den skal kunne 
gemme sig i græsset! 

Mon l også mishandler .. 
jeres FL sådan .. ? ~ 

sted i »MAGASINET«. Kan du 
finde ud af, på hvilken side 
han har skjult sig? 
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natonn i 
december 
VED TORBE N WOLFF 

Hvadente du bor på fjerde sal i 
København eller i et hus med ha
ve, kan du, ved at lægge foder ud 
t i l fuglene nu i vintermånederne, 
opnå følgnd : 
1) edde mange 

den og 
2) på nært hold se a ski lig 

learter og studere deres 
at spise på, Cleres indbyrdes 
k nkurrence om fo eret og den 
såkaldte »hakkeorden« blandt 
fugle af samme art (et individ 
dominerer alle andre, et andet 
er nr. 2, osv.) 

Hvis der er have til jeres hus, kan 
du 
3) opnå, at flere fugle end ellers 

vælger j e r e s have til yngle
p l ~_ds til sommer, fordi de ved 
daglige besøg P.å foderpladsen 
e ænnet ti1 den. 

Der e a så grunde nok til i hvert 
fald på ette områd at overvinde 
sin medfødte ugidelig hed og kom
me i gang med at tømr et si -
pelt foaerbr æt sammen. 

Opskrift på foderbræt: 
Den bedste model til have rug la
ves således: 

En træplade forsynes med lave 

ister på siderne. hjørnerne fast
gør du mea søm eller skruer 4 
støtter, der bærer et svagt skrå
nende tag, helst dækket med tag
pap. Derpå fastgøres den midterste 
del af pladen til en knap 2 m lang 
pæl , som du planter solidt i et 30-
40 cm dybt hul i jorden. Foderpla
den må gerne være stor, 40-50 cm 
på hver led, og taget lidt større 
end pladen. Taget skal hæves godt 
over pladen, så støtterne bør være 
ca. 3/ • så lange som foderpladens 
s'der for at gøre foderbrættet å
be t nok. 

ed anbringelsen skal du sørge 
for at der er læ, godt udsyn og 
flugtmuligheder or fuglene. Bor 
du i en lejlighed, må foderbrættet 
være mindre og fastgøres på vin
duesgesimsen eller på kanten af 
altanen. 

O~skrift på fuglemad : 
Til foder kan anvendes næsten a -
le rester fra den daglige madlav

ing - det er nemlig forbavsende, 
nvor fugle kan omstille sig fra de
res naturlige føde til menneske
kost. Jeg kender en mand, der må 
pise røget sild hver eneste aag, 

fordi flagspætten på hans foder-

Seks musvitter omkring en klump talg 
Foto: Arthu r Chr ist iansen 

bræt er helt tosset med sildesk in
det og -benene og i sommer fort
satte med at komme efter silde
mad til ungerne ! 

Opskriften på en herreret, som 
vil tiltrække både de frøædende 
fugle og mejserne, rødhals og 
spætmejse, ser således ud : En god 
klump margarine, der er vitamin i
seret (dvs. forsynet med vitaminer) 
smeltes i en gryde, og du hælder 
havregryn i, indtil massen bliver 
træg at røre i. Derpå kommes en 
håndfuld vildfuglefrø i (fås hos 
købmanden eller fuglehandleren) 
og meget gerne også nogle sols ik
kefrø, som elskes højt af de f leste 
fugle. Til mejserne kan massen 
puttes i en halv kokosnøddeskal , 
som ophænges onder uglebrættet 
i et styl<l<e ståltråd. løvrigt er mej
serne også henrykte for oksetælle, 
palmin eller stegefedt nedsmeltet 
i kokosnødden. Næsten alle fugle 
er helt vilde med blodpølse, og 
solsortens livret er rådne æbler. 

Som du ser, er mulighederne 
mange og billige. Men en ting må 
du love mig : Er du først begyndt 
at fodre og har vænnet fuglene til 
at komme, må du blive ved vinte· 
ren igennem. 

~ Men det løfte er nu ikke svært 
at holde, for du vil hurtigt opdage, 
at fodring af fugle giver mange 
glæder og kun ringe ulejlighed. 

En rødhals pA foderpladsen her •pustet sig op« mod kulden Foto : Arthur Christiansen Torben Wolff 
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Bræklatring 
i lorge ... 

Klatrer med isøkse .. . 

l sommeren 1968 arrangerede Norsk 
Spejdergutt-forbund et kursus i 

bræklatring for nordiske rovere og 

skovmænd over 18 år. Kurset fore
gik på Smorstab-bræen i Jotun

heim under ledelse af kyndige nor
ske spejdere. Under kurset · boede 

vi i det hyggelige Sognefjeld Tu

risthjem, hvor vi hver aften blev ori
enteret om næste dags program 

samt geologi , glaciologi og udstyr. 
Fra starten blev vi inddelt i tov

lag på 4-5 mand inclusive en in
struktør. Det nødvendige special

udstyr som tov, isøkser og klatre
jern lånte vi af kurset. De følgende 

dage lærte vi både at færdes på 

snedækket bræ, hvor man ustand 
selig med isøksen skal føle sig 

Vandrer ser ud over sø 

TEKST OG 

FOTOS: 

OVE SANDER, 

5. ODENSE 

frem , for i tide at opdage skjulte 

revner, og på blåis-områder, hvor 
vi lærte både trinhugning og rap
piering (abseilen). 

Man kan ikke se helt bort fra ris i

koen ved at fæ rdes på bræen. Der
for var redningsteknik et væsentligt 

punkt på programmet. Vi lærte bå

de, hvordan vi selv skulle reagere , 
hvis vi pludse lig faldt i en revne, og 

hvordan vi skulle redde andre op af 
en spalte . · 

Også i år arrangerede N. S. F. et 

kursus på Smorstab-bræen , og jeg 

håber, at de vil fortsætte mange år 
endnu, så flest mulige >> barske« 

skovmænd og rovere kan få den

ne usædvanlige oplevelse i den 
friske og storslåede norske natur. 

Snelandskab 

t 

Nedfiring af klatrer .. . 

På vej op .. . 


