


inter
nationalt 
ved LEIF PALTORP 

Til lorge, Island 
eller Scotland! 
NORGE 

1. Tynset trop under NORSK SPEI
DERGUTT-FORBUND fejrer sit 50-

års jubilæum med en større inter
national lejr på en meget idyllisk 

lejrplads ved Svarttjern ca. 6 km 
syd for Tynset ved rigsvej 3. Det 

bliver i dagene 1.- 9. august. Lejr
afgift er n. kr. 1 00,-. Der er et stort 

og flot program for lejren, med bl.a. 
bestigning af Tronfjell , der er 1666 

meter højt, en fiskekonkurrence i 
Auma elven, store lejrbål , osv. 
Troppe eller patruljer kan deltage. 

ISLAND 

l dagene 27. juli- 3. august afholder 
BANDALAG ISLENZKRA SKATA, 
som det islandske spejderkorps 

hedder på originalsproget, en stor 
islandsk landslejr i Borgarfjordur. 

Troppe kan deltage. Nærmere op
lysninger om pris m.v. er endnu 

ikke indløbet, men vil blive bragt. 

SCOTLAND 

Hvert andet år arrangeres i Scot
land den berømte og traditionsrige 

BLAIR ATHOLL PATROL JAMBO
RETTE, og i 1970 er man nået til 

den 12. i rækken . Den finder sted 
27. juli til 7. august. 

Lejren ligger som nævnt ved 
BLAIR ATHOLL i et skønt skotsk 

landskab i Pertshire. 
Hele patruljer på 6 (seks) mand 

incl. patruljeleder kan deltage. In

gen må være under 13 år og ikke 
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over 17. Tropledere og/eller assi
stenter kan deltage i lejrstaben. 

Det vil koste rejsen + 8 eng. pund 

pr. deltager. For troppe/ patruljer, 
der rejser via London, kan der ar
rangeres indkvartering m.v. 

Blair Atholl ligger ved London/ 

lnverness-jernbanen, der udgår fra 
London (Euston Station). Et pris

eksempel: London-Blair Atholl 6 
pund 1 sh . og Newcastle-Biair 

Atholl 8 pund 18 sh. 
Kun personligt udstyr er nødven

digt. De skotske spejdere stiller 
telte , kogegrejer m.v. til rådighed. 

Der er et righoldigt program bl.a 
hike, Wide Game sport, konkurren

cer, lejrbål m.m. 

Lasz/o Nagy - generalsekretæren for 
Boy Scouts World Bureau (Drengespej
dernes Verdenskontor) i Geneve - af
lagde besøg i korps lejren i Ny-Hedeby. 
Her får han en sludder med nogle af 
vore gæster. Som du kan se på billedet, 
bærer Lasz/o Nagy tørklæde i samme 
farve som verdensspejderflaget. 

Danmark har fået adgang til at 

sende 4 patruljer. 

For alle tilbuds vedkommende gæl

der det, at interesserede SNAREST 
henvender sig gennem Fællesrå

det for Danmarks Drengespejdere, 
Postbox 44, 1002 København K. 

Leif Paltorp 

Du kender ham, spejderen i kilten med det mærkelige musikinstrument. Måske 
er du iblandt dem, der til sommer aflægger besøg i hans hjemland. 
Billedet stammer fra Ny Hedeby 



Forsidens 
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ulveunger. 
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Karen Hjorth 
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Leder af korpsets ulvearbejde 5/ 11 1969 

Kære alle ulve i Danmark 1970. 
I bliver 50 år i år. Kan I mærke det? I kan i hvert fald se, at dette 
nummer af MAGASINET er specielt til jer. I kan se, hvordan de 
første blade til ulveunger så ud. Læs dem. Der er både noget at bli
ve klog af og noget at grine af. 

Vi er jo mange flere ulve nu end for 50 år siden. Mon vi bliver 
flere i fremtiden? Vi skal have et rigtigt sjovt og dejligt år, ikke? 

Til alle landets bandeledere. 
Du ved vel, at du kan komme i Bandelederlejr til sommer? 

fubi-BL-lejr holdes på Hylkedarn på Fyn i ugen fra den 3. til 7. 
august. Det er meningen, at alle landets bandeledere skal mødes her 
til fest og sjov. Tal med din FL om det! 

Og så - til alle - TIL LYKKE! 

ULVE JUBl SIDERNE FINDER DU 
PÅ SIDE 34-35-38-37-38 OG 39! 

Karen 
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Fig . ·1. Knytte t bælte med voksende platting-møns ter 

Kunsten at knytte 
Denne gamle sømandshobby har 
så mange finesser, at en fyldest
gørende vejledning ville fylde man
ge sider. Dette skal blot være en 
introduktion, som medtager det 
mest nødvendige for at komme i 
gang og for straks at gøre et lille 
knyttearbejde helt færdigt. En me
get grundig vejledning findes i den 
nylig udkomne •• Knyttebog for be
gyndere << (Borgens Forlag). 

Materialet 
Teoretisk kan man bruge alt, hvad 
der kan hænge sammen og lade 
sig knytte fra sytråd til tykt tov
værk og fra pilebånd til stålwire. 
l praksis benyttes fortrinsvis bom
uldsgarn, som kan købes i tykkel
ser fra 'h mm til 3 mm. Det tynde
ste har betegnelsen 12/6 og det 
tykkeste 12/45 eller 12/48. Det mest 
benyttede til mellemfine knyttear
bejder er 12/18. 

Fig. 2. Knyttep laden, den tredie hdn d 
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Knytteplade og knyttekrog 
Knytning med fladknobet kræver 
i realiteten fire hænder. Normale 
mennesker - selv spejdere - har 
jo normalt kun to hænder : Derfor 
har man fundet frem til forskellige 
surrogater for de to , som man 
mangler. 

»Den tredie hånd << skal være et 
solidt fastgøringspunkt i passende 
afstand fra den, som knytter. Det 
faste punkt kan f .eks. være en pla
de af blød masonite, 15- 20 mm tyk, 
fastgjort oven på bordpladen ved 
hjælp af et par små skruetvinger 
eller med nogle strimler lærreds
tape. l denne plade kan knyttear
bejdet fastgøres ved hjælp af hef
tenåle (se fig. 2) . 

Knytterens " fjerde hånd << er den 
lille krog , som anbringes midt på 
maven ved hjælp af en snor om li
vet. Den bedste knyttekrog udskæ
res af 6- 8 mm tykt, hårdt træ. l 
den ene side skal den have et 
dybt hak skåret ind i en spids vin-

Redigeret af 
JØRN HElKEL VINTHER 

Tekst og fotos: 
KAPTAJ N KAJ LU N D 

Ionsten at 
knytte 
kel, så garnet kan beknibe sig ind 
i hakket. l den modsatte ende er 
et hul eller en fals til fastgøring. 

Under knytningen af fladknobet 
skal grundgarnene holdes stramt, 
medens man knytter med de to an
dre garn. Knyttearbejdet fastgøres 
i pladen (den tredie hånd) og hol
des stramt ved hjælp af knyttekro
gen (den fjerde hånd). 

Fastgøringen i knyttekrogen sker 
ved hjælp af et »nakkestik<< (se 

fig . 3) . 
Nakkestikket bekniber sig, når 

man læner sig lidt tilbage, og det 
vil løsnes igen, så snart man atter 
læner sig frem. 

Fladknobet skematisk (fig. 4) 
A. der arbejdes normalt med fire 

garn ad gangen. Her er de fast
gjort i knyttepladen som to dob
beltgarn. De to midterste (grund
garnene) er sat stramt i knyttekro

gen. 

Fig. 3. Sddan lægges et nakkes tik 



B. Arbejdsgarnet yderst t i l ven
stre (nr. 1) lægges til højre over 
de to grundgarn. Arbejdsgarnet til 
højre (nr. 4) føres derefter ned 
over nr. 1. 

C. l samme bevægelse føres 
garn nr. 4 t i l venstre bag om grund
garnene og op gennem bugten af 
nr. 1. 

D. Grundgarnene holdes stadig Fig. 4. Fladknobets udførelse vist skematisk 

stramt. Nr. 1 og 4 trækkes fast til , 
og første halvknob er fuldført. 

NB : Den udførte funktion kaldes 
et højreslået halvknob. 

E. Det næste halvknob skal væ
re venstreslået og udføres modsat
te vej . Garn nr. 1 lægges fra højre 
tilbage til venstre over grundgar
nene. Nr. 4 føres tilbage ned over 
nr. 1. 

F. Nr. 4 fortsætter til højre bag 
om grundgarnene og op gennem 
bugten af nr. 1. 

G. Nr. 1 og 4 hales fast til , og 
der er nu lagt et venstreslået lialv
knob uden på det højreslåede halv
knob. 

NB : Tilsammen danner det et 
højreslået fladknob. 

Fladknobet i praksis (fig. 5) 
Som regel knyttes med så lange 
garn, at det ikke betaler sig at fin
de selv garnenderne frem hele ti 
den. Metoden i fig . 4 benyttes kun 
ved knytning med ganske korte 
garnender. l praksis arbejder man 
med bugten af garnet og haler 
resten igennem bagefter. 

A. Venstre arbejdsgarn lægges i 
en S-formet dobbeltbugt hen over 
grundgarnene, så der dannes en 
bugt på hver side af disse. Illu
strationen viser, hvilke fingre man 
med fordel kan bruge. Højre ar
bejdsgarn holdes parat mellem høj
re tommel- og pegefinger. 

B. Højre arbejdsgarn føres ned 
gennem den højre bugt, under 
grundgarnene og op gennem den 
venstre bugt - over venstre arbejs
garn. 

C. Der er skiftet hænder: Ven
stre hånds tommel- og pegefinger 
griber bugten af højre arbejdsgarn, 
og højre hånd fatter bugten af ven
stre arbejdsgarn. Garnenderne ha
les igennem. 

D. Et højreslået halvknob er dan
net og er ved at blive trukket fast 
til. 

Fig. S. Sddan gøres det i praksis (første halvknob j 

NB: Herefter kan man antagelig 
selv finde ud af, hvorledes et ven
streslået halvknob udføres efter 
samme princip. 

Et bælte påbegyndes (fig. 6) 
Til det viste bælte, som påbegyn
des ved spidsen, og som skal væ
re ca. 100 cm langt, er benyttet 
bomuldsgarn 12/18. Der er anvendt 
16 garn 400 cm lange. De udmåles 
som 8 dobbeltgarn a 800 cm. 

A. De første to dobbeltgarn er 
fastgjort i knyttepladen med nåle, 
og der er lavet et højreslået flad
knob . 

B og C. Hvis man ikke ønsker 
at have de små øjer øverst i kno
bet (de anvendes normalt ikke i 
bælter) , fjernes nålene .midlerti
d igt, medens man trækker lidt ek
stra i grundgarnene og samtidig 
skubber knobet opad med en fin
gerspids, hvorved øjet forsvinder 
helt. 

Fig. 6. Opbygning af en bæltespids 

D. Der er tilsat to garn (et dob- · 
beltgarn) i højre side, fastgjort med 
en nål gennem garnet. 

E. De fire garn længst til højre 
samles t i l fremstilling af et nyt høj
resl ået fladknob. Nr. 2 og 3 fra høj
re sættes i krogen, nr. 1 og 4 er 
arbejdsgarn. Knobet trækkes helt 
til. 

F. For at det sidst fremst illede 
knob kan finde sit naturlige leje, 
flyttes nålen et øjeblik ned som 
støtte under knobet (eller man sæt
ter bare en finger på) . Knobet ret
tes til , idet man fjerner det lille øje 
med et ekstra træk i yderste grund
garn (her garn nr. 2 fra højre). 

G. Nålen er nu fl yttet til bage og 
holder nu knobet fast i si n natu rl i
ge stilling . 

H. Et nyt dobbltgarn er tilsat 
venstre side. 

l. Tredie knob er fuldført som i 
f ig. E- G, og anden række knob er 
færdig. 
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Fig. 7. Overgang til korte plattinger 

J . Tredie række knob er påbe
gyndt med at udføre et knob af de 
fire midterste garn . Der benyttes 

to garn fra hvert af de ovenfor lig

gende knob. 
K. Der er tilsat et dobbeltgarn i 

hver side udfor tredie række. Det 

giver tre knob , når rækken er fær
dig. 

L. Endnu to dobbeltgarn er til

sat, og fjerde række er fuldført 

med fire knob. Bæltets spids er 
færdig. Der skal ikke t ilsættes fle

re garn. Femte række er allerede 
påbegyndt. 

NB. De to yderste garn i hver 
side benyttes ikke i denne række. 

Foreløbig er knyttet et fladknob 
med garn nr. 3, 4, 5 og 6 fra venstre. 

M. Femte række fortsættes. Der 
bliver kun tre knob i denne række. 

Læg mærke til , hvorledes der til 
det igangværende knob er taget to 

garn fra hver af knobene ovenover. 
N. Den egentlige knytning er i 

fu ld gang med skiftevis fire og tre 
knob i hveranden række. Her er vi 

nået til ottende række, som har fi-

Fig. 8. Den simpleste afs lu tn ing 
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re knob. Bemærk, at de to yderste 

garn til venstre er hentet helt op

pe fra sjette række. 

Huller til spændets pal 
De fleste bæltespænder har pal, 
og for at man ikke skal være nødt 

til at gennembore bæltet med den
ne, bør et antal huller med pas

sende mellemrum dannes ved sel

ve knytningen. 
Et hul formes i bæltets midte 

ved, at man simpelthen springer 
et knob over og gemmer de fire 

garn til næste række knob. 
For at disse fire garn ikke alli

gevel skal fylde hullet op, skal de 
ved næste række krydses indbyr

des to og to. 

Bælte med korte plattinger 
(fig. 1 og 7) 
Illustrationerne viser et 20-garns 

bælte påbegyndt omtrent som fig. 
6. Det første stykke er regelmæs

sig knytning med skiftevis fire og 
fem knob i rækkerne. l bæltets 

midte er dannet fire huller til spæn

dets pal. 
Bæltets frie ende er færdig , og 

derefter er påbegyndt et nemt og 
hurtigt mønster af korte »plattin

ger«, som er langt hurtigere end 

almindelig knytning. Her er tre flad

knob »stablet« oven på hinanden, 
altså tre knob knyttet over de sam

me to grundgarn. 
A viser den første række næsten 

færdig med tre knob i hver plat

ting. B viser, hvorledes de fem plat
tinger er ved at blive samlet med 

en række knob, hvor der til hvert 
knob er taget to garn fra hver af 

de oven for liggende plattinger. 
Efter rækken med fire knob knyt

tes atter en række plattinger, og 

således fortsættes, indtil man kun 

mangler de sidste 8-12 cm. Her 

går man over til almindelig og tæt 
knytning. 

Fig. 1 viser et bælte påbegyndt 
og afsluttet med almindelig knyt
ning. l øvrigt er mønsteret opbyg

get således, at der efter to rækker 

plattinger med 3 knob i hver følger 
to rækker med 4, to rækker med 5 
osv., indtil 9 l<·nob i hver platting. 

Derefter aftager antallet atter til 3. 

Simpel afslutning af et bælte (fig. 8) 
Den enkleste afslutning af et bælte 
sker ved at afskære garnenderne 

og bøje bæltets yderste ende om
kring spændets ters. 

A. Det sidste stykke af bæltet 

er knyttet med almindelig fladknob 
i jævne rækker. l sjette-sidste ræk

ke er dannet et hul til palen. Sid
ste række knob er knyttet ekstra 

fast. 
B. Garnenderne er afskåret, og 

spændet er sat på plads. 
C. Bæltets yderste ende er bøj

et om spændets ters og fastsyet 

med almindelig sytråd. 

SPEJDERHJÆLPEN 

gav i alt fra vort korps 

103.000 IB. 
hvilket er noget mindre end i 

fjor. 

Desværre mangler korps

kontoret endnu afregning fra 

nogle afdelinger. 

Salgsudstillingen i Hellig

Andshuset i København gav 

i alt 

71.000 IB. 

For alle 4 korps er det 

samlede resultat 

828.000 IB. 



PBII11 i PiSIBI 
PRIMl-kurset - ja, det kender du! 

Der er uden tvivl mindst en i din 

afdeling, der har været på PRIMI. 
Spørg ham, hvad han fik ud af PRI

MI, og døm selv. Du vil afgjort bli

ve begejstret for formen og ind
ho1det. 

Men hvem deltager i PRIMI? 
På PRIMI samles mere end 200 af 

landets skov- og jungmænd, TA'er 

og rovere. Du skal være 17 år ved 

kursets begyndelse (den 27. marts), 
men endnu ikke fyldt 19 år. 

l de 5 dage, kurset varer, får du 
lejlighed til at opleve godt, lære

rigt og begejstrende spejderarbej
de. Sammen med 2 jævnaldrende 
kammerater vil du danne et sjak, 

der igen indgår i en af de to kur

susklaner. 
Vi benytter roverarbejdets ydre 

rammer til at stifte bekendtskab 

med spejderarbejdet Du vil på 

hejken få lejlighed til at lære de 
andre i sjakket at kende på en ny 

måde. Under planlægningen af pa
truljemødet, tropmødet eller trop

turen får du impulser til SELV at 

28.·30. marts· 

udføre det, når du er hjemme i 
troppen/klanen. 

Klantingets hovedemne bliver 

selvfølgelg netop det, som du fin

der bedst, og ved den store fest
lige banket oplever du en ny og 

sjov form. 
PRMI tilbydes i PASKEN 1970 på 

følgende centre: 
Rosenhalt (Nørrejyske distrikt), 

Temnæs, Tydal i Nordtyskland (Ar

hus Bjerg division), Skovdam (Nord
vestfyn division), Skovly, Midtsjæl
land (Sydsjællands distrikt), Store

dam (Frederiksborg Amts distrikt) 

og Gillastig i Sverige (Østerbro di

vision) . 
Som du ser, bliver det til i alt 7 

forskellige steder. Find det sted, 

der passer dig bedst, og send til
meldingen (som du finder i PLAN 

70) til åin leder. Han sender den 
omgående videre, og du vil fra 

Korpskontoret modtage bekræftel
se på, at din tilmelding er modta

get. 
PRIMI kurset er ledertræningens 

første tilbud. Et godt tilbud, som 

du bør benytte dig af ... 
Jørgen G. 

Rosenhalt - Temnæs - Tydal - Skovdam - Storedam - Skovly - Gillastig 
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SPBJDBBTIDENDB 
SPEJDERNYT 

MANEDENS PRØV SELV 
Puste-bold 
Tag godt med vejr med ti l dette 
spi l. Pat ru ljen de les i to hold, der 
forde les rundt om bo rdet, dog så
ledes, at målmanden dækker hele 
bordenden. Målet kan være en sko
tøjsæske uden bund el ler b lot to 
stykker tape. 

Bolden, der anvendes, er en 
bord tennisbold, og de r må kun pu
stes til bo lden. Ved bordet sidder 
patrul jen således »hveranden«. 

Når l er blevet skrappe i di n pa
trulje, kan l jo udfordre jeres an 
dre pat ruljer i troppen t i l en tu r
nering. 

MANEDENS BEVINGEDE ORD 
Mennesker og bøger trænger til mere end 
en korrektur for at komme af med deres 
fejl. 

Det at være kammerat 
Ved du egentlig , hvad det vil sige , når du 
slynger ordene ud: ,,yj er kammerater« - er 

det bare noget, man siger, e ller er der vir

kelig dybde i det, måske - måske ikke. 
Men er du en rigtig kammerat , skal man , 

selv om man konkurrerer med hinanden , 

kunne se med besindighed på , at de andre 
er foran en selv , og i stedet for at gribe 
til voldsomheder bare bide tænderne sam
men og sige til sig selv , at nu vil vi sætte 

tempoet og den sunde kampånd en tand 
op , for nu gælder det. 

(Kamsjatka-Posten) 

Om vådt brænde 
På utallige opfordringer er jeg b levet over
talt til at lade min behandling af vådt 
brænde genoptrykke. Kort •sagt, her er den: 

Såfremt man ankommer til en lejrp lads 
om aftenen , opsamles det våde frånnede 
brænde og anbringes i soveposen! l løbet 
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KORPSET RUNDT 

af natten vi l den fra den sovende spejder 
udviklede varme i nogen grad formindske 
vandindholdet. Næste morgen findeles bræn
det og sendes tre gange gennem en kød
hakker. Blandes derefter med røgfrit krudt 
og pulveriseret tørsprit samt overrisles med 
lunkent benzin. 

Efter at der er påsat det færdige produkt 
en 12 m lang lunte, anbringes brændet på 
bålstedet , gryden sættes over, og lunten an
tændes, hvorefter kokken skyndsomt fjerner 
sig , helst på cykel eller andet hurtigt trans
portmiddel. Der bør i forvejen være opsat 
advarselsplakater på de nærmestliggende 
hoved- og biveje. 

Metoden er absolut effektiv , se lv det vå
deste brænde lader sig behandle på denne 
måde. 

Lun ild l Ole 

Månedens oplevelse 
Efter hjemkomsten fra en begivenhedsrig 
tur t i l Tanzania blev jeg mødt med det 
samme spørgsmål mange gange: Hvad var 
din største oplevelse? Det kan være svært 
at besvare l ige efter hjemkomsten. Nu ef
terhånden , som den kommer på afstand, vil 
de ting , som man var mest betaget af , stå 
først i ens erindringer, og det var mit mø

de med en afrikansk familie. 
Sønnen , som gik på den kostskole , hvor 

vi var indkvarteret , kom en dejlig søndag 
formiddag og hentede mig og en til. Først 
kørte vi 12- 13 km i en 10 personers bus , 
som vi var 18 i . Efter -at være kommet vel
bevaret så langt , begyndte vi at gå op af 
en bjergskråning , hvor vi gik mel lem bana
ner og kaffe og langs de mest primitive 
lerklinede hytter. Efter en halv times trave
tur nåede vi til hans forældres hus, hvor vi 
b lev meget venligt modtaget. Da vi havde 
hi lst på he le familien, som bestod af far 
og mor, 3 brødre og 3 søstre , fik vi te 
med varm mæ lk i , hver to æg og nog le 
kiks , men først måtte vi vaske hænder og 
bede bordbøn. 

Faderen levede af at dyrke bananer, kaf
fe og majs , desuden havde han 2 køer, 1 
ged , 10 høns og en kok . Dette var vi rundt 
og så, faderen var meget interesseret i at 
høre om dansk landbrug. Hans køer gav 
hver 13 l mælk om dagen. Midpagsmaden, 
som vi fik , bestod af ris , bønner, tomat

sauce med kartof ler og høne. Efter tanza
nianske forhold var det en velhavende fa
milie , men i gennemsnit tjener en tanzani 

anar også kun 500 kr. om året . 
Da det var tiden , vi skulle tage afsked , 

ville vi gerne have et billede af hele fa
milien , det kunne v i også godt, men først 
ville de klædes om. 

Red igeret af ,, M l N l « 
J Ø RGEN HERHOLDT 

Det var en op levelse , som viste tanza

nianemes fattigdom set med danske øjne, 
men alligeve l f l inkhed og gæstfrihed. 

Bent 
(fra " FLAMMEN«- lncaerne) 

o 

ADVARSEL 

ØOIB.· 
på en ny måde 

Flyv , skreg jeg . 
(egen melodi) 
En solrig søndag op jeg står 
og finder mine hoser, 

derpå med· lette fjed det går 
alsled mod grønne moser. 

Det var en søndag i - 69 , 
jeg mindes den træt tilbage. 

Takkekøb Hegn de 30 nåes , 
og maden spises med måde, 

derpå de trætte ben ops låes 
oppå en stamme så våde . 

Det var en søndag i - 69 , 
jeg mindes den træt ti lbage. 

Jeg tænker nu på den plade, jeg får , 
når 60 km er nået, 
en plade af messing , hvorpå der står : 
Gangprøven er bestået. 

Det var en søndag i - 69 , 
jeg mindes den træt t i lbage. 

Snart driver tørsten flasken frem, 
og halsen fug tes med teen, 
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man misunder alle , der sidder hjemm ' 
og drikker cognac TV-en . 

Det var en søndag i -69 , 
jeg mindes den træt tilbage. 

Tiden løber , mens benene står, 
ni t imer er nu tilbage , 
jeg føler, benene langsomt forgår, 
mens kragen søger sin mage. 

Det var en søndag i - 69 , 
jeg mindes den træt tilbage . 

Vejen , jeg går på ganske trægt, 
er via Dolorosa, 
her bærer benene dobbelt vægt , 
det skyldes ej spirituosa. 

Det var en søndag i -69 , 
jeg mindes den træt tilbage . 

Fro smiler månen til sin sky, 
thi turen lakker mod enden , 
dødtræt jeg ile til Hareskov by, 
og lægger mig fladt på sengen. 

Det var en søndag i - 69 , 
jeg mindes den træt tilbage. 

MAGASINET takker for denne sjove hilsen 
fra Henrik Aggerbeck , der er PL i Alugod 
trop , Harrestrup division. Sådan kan man 
altså også opleve en 60 kilometer-tur. 

Ta' med på ALLIGATORLØBET! 
For syvende gang afholdes det tra
ditionsrige Alligatorløb, i år den 21. 
-22. februar. l dette løb ser vi ger
ne, at skovmandshold ude fra prø
ver kræfter med vore egne skov
mænd, og vi har derfor de siaste 
par år haft deltagere med fra hele 
landet. 

Løbet arrangeres af en gruppe 
interesserede skovmænd og lede
re , som vælges af deltagerne i det 
foregående års løb. Denne komite 
har atter i år lagt vægt på at lave 
en barsk weekend i det hårde ter
ræn på Soderåsen, men samtidigt 
bestræbt sig på helt at undgå tur
nerings- og konkurrencepræget i 
selve udformningen af løbet. 

Har du lyst til at prøve dine kræf
ter på en tur noget ud over det 
sædvanlige, bør du henvende dig 
til Alligatorløbskomiteen så hurtigt 
som muligt - - der har hvert år 
meldt sig flere, end vi har kunnet 
have med. Mangler du en makker, 
kan en af troppens PL'er eventuelt 
deltage. 

Adressen er: 
ALLIGATORLØBET 1970 

c/o Per Godtfredsen 
Diget 9, 2600 Glostrup 

telefon (01) 96 47 37 

Med skovmandshilsen 
ALLIGATORLØSSKOMITEEN 

Frederiksberg Division 

MANDAG DEN 2. FEBRUAR KL. 9 STARTER DEPOTETS 

UDSALG 
Foruden mange andre fantastiske tilbud har vi: 

Sejlsportssko, blå med hvid sål, 
næsten alle størrelser . . .. . .. . ..... . .... . før 32,00 nu 18,85 
Spanske støvler- parti - brune m. gummisål 
nr. 36-46 . . .. .... .. .. . . .. .. .. . . .. . ..... ..... . .... fra 39,85 
(v-i håber, de når frem til den 2.) 

Skolesko, restnumre før 72,00 nu 49,85 

Patruljetelte, fra udlejningen . . .. .. . .. . .. .. . .. ... nu 195,00 

Spadehylstre, læder .. .. ........ . ....... .. .. . . .. før 6,50 nu 4,85 
Grydeposer .... ... . . .. ... ... ..... .... .. .. .... .. før 3,25 nu 1,85 
Teltstangsposer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . før 6,50 nu 2,85 

Knickers - ideelle til ski, fløjl nu 39,05 
- også nogle i Wilsonstof ...... .... . ... . . ..... . .. nu 49,85 
-der er flest i København. 
Vinterhue, khaki .. . . . .. . .. .. . . .............. ..... nu 9,85 
Perlonstrømper, khaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nu 111 pris 

Junglebilleder i sæt å 6 stk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sæt 2,50 
Dolke . ............ . .. . ...... . .. . ........ . ........ .. 10,50 11,50 
Dartspil, 30 cm . . .. ..... . .. . ......... . ........ . før 15,00 nu 9,85 
Dartspil, 42 cm ...... . .................... . ... før 21 ,50 nu 13,85 

Fiskestang med hjul, line og blink .. . .. . . .... . . .. sæt 27,50 
Blink og spinnere . . . ... . . .. ... .. . .. . ... .. .. . .. . .. fra 0,95 
Blink og spinnere i æsker . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 4,50 
Fisketasker . . . . ... . . . .... .. .. . .. . ...... . . .... . ... .. 18,85 
Glasfiberstænger . . ..... . ... . .... ... . ... . . . . . .. . . -7- 25% 

Kun i Odense: LAMA soveposer, krøluld . . . ... . . ...... .. -7- 20% 
Kun i Alborg: Spejderhatte .. ... .. .. ..... .. .. . .' ...... ... -7- 20% 
Kun i København: 
APA nylonletvægtstelte, 1 mands .. ... .. . .. . . før 475,00 nu 285,00 
APA nylonletvægtstelte, 2 mands . . .. .. .. . .. . før 602,00 nu 385,00 

Desuden mange fine tilbud i enkelte soveposer, let falmede varer 
og varer med småfejl- kom og find det bedste. 

Det Danske Spejderkorps Depot 
Nørre Farimagagade 39 . København K . Telf. PA 4528 

Odense: 
Klostervej 19 

Telt. (09) 11 2418 

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

Aalborg: 
Borgergade 5 

Telt. (08) 1387 33 

Depotet er korpsets egen forretning og giver bonus til korpsets afdelinger 

~
. 

/ 

" 
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Redigeret af 
' GAMLE SØULK 

søspejdere 

Tornebage ... 
Målt i forhold til et normalt søspej

derfartøj er den stor, men set ved 

siden af den 100-tons fiskekutter , 

som værftet samtidig har på bed

ding, virker den ikke overvælden

de, men nu står den der altså i sin 

lukkede byggehal, den ny >>Torne

hage«, kursusfartøjet, skoleskibet, 

moderskibet for ledertræningen, 

langtursskuden , skøjten eller hvad 

vi nu vil kalde den, står der med 

sine svære spanter ragende op fra 

den mægtige kølplanke, dimensio

neret til hårdvejssejlads, måske ik

ke den store kapsejler, men et far

tøj, solidt og til at stole på. Som 

ribben på en kæmpehval fylder 

rol~~------ 1o ,.,., . 
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spanter, kølplanke og stævne den 

ganske byggehal og gør synet af 

det nye fartøj en smule overvæl

dende. Og så begynder bordlæg

ningen. Irsk Lærk på Eg, kram og 

sager, bygget af Jens Laursens 

Sønners værft i Struer, et værft, 

der er vidt berømte for sine Nord

søkuttere, og som ved, hvad det 

drejer sig om med hensyn til far

tøjer af den størrelsesorden, som vi 

har valgt at give vort kursusfartøj. 

Med hensyn til aptering, dvs. den 

indre udrustning, så vil det til for

målet nedsatte skibslaug forhandle 

med værftet om den bedst mulige 

udnyttelse af fartøjet, så det inden 

for de givne økonomiske rammer 

kan få den til formålet bedste ud

formning. Skibet vil blive forsynet 

med »rigtig gammeldags<< rig, det 

vil sige, blive rigget med gaffelsejl, 

topsejl, fok og klyver, sådan at der 

ret bliver noget at hive og hale i 

for den besætning, eller de be

sætninger, der i årene fremover 

skal have udbytte og glæde af far

tøjet. Til brug under havnemanøv

rer, i stille vejr og som muligt slæ

befartøj for joller vil TORNEHAGE 

blive forsynet med en 16-20 hestes 

Sapp-diesel, der skulle betinge en 

god slæbevne og en rimelig sejl

fart. Køjeplads for ca. 8 mand om 

læ, toilet og pantry, god stuveplads 

under kistebænke og i forrum, el

belysning overalt, godt med aner

kendt redningsmateriel, dette og 

meget andet skulle bidrage til, at 

dette fartøj, søsat omkring midten 

af marts 1970, skulle blive en god 

tilvækst til søspejderarbejdet her

hjemme og en god reklame for Det 

Danske Spejderkorps. Vi venter os 

meget af dette fartøj og ser hen til 

at kunne præsentere det ved flere 

lejligheder i den kommende som

mer, og her tænkes navnligt på al

le de kurser, der har noget med 

SØ at gøre og på Søspejderlejren 

SØ 70 på Langeland i juli-august. 

Der vil snarest blive udsendt 

meddelelse om, på hvilke betingel

ser og i hvilke perioder dette far

tøj vil kunne stilles til rådighed for 

troppe og klaner til brug ved som

mertogter eller weekend-sejladser, 

men det vil sikkert være klogt, om 

sådanne interesserede allerede på 

nuværende tidspunkt forhørte om 

de nærmere vilkår på korpskonto

ret og evt. -opgav, hvilke planer man 

omgikkes med i den henseende. 

At der vil blive rift om at have væ

ret ombord på det ny Tornehage 

er der vist ingen tvivl om. 
SKIPPER 

J ung- og skovmænd l 

PBI•I i 
PiSIBI 
Se side 27!! 



aktuelle 
• men1nger 

Under mbrikken >> nktllelle meninger« kan alle 
korpsets medlemmer frit give deres mening til 
kende. Læserbreve til denne rubrik må inde
holde nnvn og ndresse for nt blive optaget , 
men kan, om ønskes, bringes under mærke. 
Redaktionen forbeholder sig ret til at forkor 
te indlæg, der mMte være for lnnge, men vil 
ikke på nogen mdde censurere læserbreve. 

Alle ind læg under »nktuelle meninger« stdr 
for in dsenderens ege11 regning, ligesom »kom

mentarer« ikke nødvendigvis behøver at dæk 

ke redaktionens eller korpsledelsens opfattelse. 
Ad ressen er: 

>>Aktuelle meninger<< 

SPEJDERNES MAGASIN 
Volden 24 
4200 Slagelse 

J forbindelse med PF Høys indlæg i MAGA
SINETs december-11ummer »igen uniform« kan 
rednktionen, efter nt have været i forb indelse 
med Depotet, bringe fø lgende væsentlige be
rigtigelse: 

PF Høy skrev i december-nr.: 
Jeg har set et eksempl ar af de nye bukser 
i fl øjl i Spejderd epotet , og derfor ve l også 
ko rpsets kommende reg lementerede. Trom-

spejder-
• lVISir 

Indbol det: 
En spejderavis skal vel først og 
fremmest indeholde det stof, der 
direkte vedkommer bladudgiveren, 
patruljen, flokken , troppen og kla
nen. En god ide vil det sikkert væ
re ved t ilrettelægningen at tildele 
de pågældende et antal sider, som 
de kan udfolde sig på. Men for at 
gøre spejderavisen til lidt mere end 
b:ot et almindeligt månedsprogram, 
bør man give plads for andet og 
mere interessant stof. 

petform forned en. Gyseligt! og meget uprak
tisk . Og dernæst spændetampen bagpå. Hvor 
længe tror ko rpset, at den mode kan hol 
de?? O g hvad med bæltet, for der er jo 
ingen stropper?? 

Vor kommentar dennegang: 

- - Depotets nye Cowboy-fløjlsb ukser mrk. 
»SCOUT« er i stram Wrange lfacon, uden 
spændetamp og med stropper til brede bælter. 

Depo tet kan endvidere oplyse, at fl øj ls
cowboybukserne er blevet alle tiders succes. 

red. 

»Det tavse flertal« 
Hvorfor ny uniform. Den gamle var jo både 
pæn og p rak t isk. Baretten er a lt for militær
agtig , og vi e r jo trods alt ikke soldater, 
vel ? Det værste er dog, at uniformen ko
ste r lidt af en formu e, og som om man 
ikke havde udg ifter nok i fo rvejen. 

Jeg kan se , at jeg ikke er den eneste , 
der er af den mening , men j eg går ud fra , 
at de, der lave r uniform en, ligesom NIXON 
retter sig efter " det tavse fl e rtal«. 

Hvad duelighedstegnene angår, syn es jeg , 
det er noget sk idt, man kan jo ikke dømme 
en mand efter, hvor mange due lighedstegn 
han har. 

lØVRIGT MENER JEG
Til de ,,menige(( spejdere 

Henning Pedersen 
1. Bj erringbro trop 

En patrul je leder ønsker kun at gøre jer 
dygt ige og til nogle mandfo lk . Ikke at 
t yrannise re je r, som mange t ror. En PL 
tænke r kun på at gøre patrul jen ære. Gør 
jeres arbejde uden at bek lage jer over, at 
det måske er beskidt. En PL har også selv 
været «menig«. Tænk over det . 

en PL i Ring sted 

Interviews, orientering fra kolon
ne, division og korps, æresside, 
humørside, boganmeldelser, quiz
konkurrencer,. hobbyside, madtips 
og forældreorientering er kun et 
lille udsnit af de utallige emner, 
man har mulighed for at tage fat 
på i sin spejderavis. Hvornår be
gynder l forresten at orientere om 
den forestående sommerlejr? Har 
man i jeres spejderavis mulighed 
for i en speciel rubrik at fremkom
me med sin mening om flokkens, 
patruljens eller troppens arrange
menter? Forefindes såvel voksne 
lederes som patruljelederes adres
ser i jeres spejderavis? 

Efterhånden som l kommer rig
tigt i gang med jeres avis, vil der 
dukke nye ideer op, som kan ud
nyttes, og som vil være medvirken
de til at gøre jeres spejderavis til 
en avis, der læses og studeres af 
alle . 

Sender jeres afdeling , flok, trop 
eller patrulje forøvrigt med jævne 

mellemrum jeres spejderavis til 
SPEJDERNES MAGASIN? Under
søg det, og hvis det ikke skulle 
være tilfældet, så husk, at adres
sen er: 

SPEJDERNES MAGASIN 
Volden 24, 4200 Slagelse. 

Ris og ros ... 
Patruljebladet med det fornemme 
og moderne navn MUNIN TIMES 
udgives af Munin, Rune trop. Det 
er på 6 sider i A4 format, og trods 
spritduplikering er der her opnået 
meget fine resultater. Indholdet er 
alsidigt, og de mange tegninger 
frisker godt op på siderne, så re
daktøren, Ole Caspersen, har al 
god grund til at være tilfreds med 
sit blad. 

Mon der er andre patruljer, der har 
gjort lignende eksperimenter? 

PILESPIDSEN, udgivet af Erik Ha
refods flok og trop er en pæn og 
alsidig spritduplikeret avis på 12 
sider i A5. Hvor er adresselisten 
blevet af . .. ? 

GLØDEN, Niels Ebbesens trop og 
flok i Randers, er i formatet folio 
falset og i en stencilduplikering, 
der sikkert kan forbedres . Bladet 
er på 8 sider og omtaler bl.a. i 
dette nummer fremstillingen af 
snesko, som kan være meget ak
tuelle netop nu . 

MØLLEPOSTEN, som kommer fra 
15. Arhus, er et spændende og sjovt 
blad at læse. De 8 sider i A5 for
mat er fyldt godt op, og den ekstra 
røde farve i anledning af julen gør 
det rigtigt festligt. Duplikeringen 
(alm. stencil) er god, og tegneren 
fortjener ros for sin streg. 

KÆVLEN udgives af pige- og dren
gespejderne i Barrit i fællesskab. 
Flere tegninger ville forøge bla
dets værdi . Formatet er A4 og sten
cilduplikeringen pæn. 

Fra KNUD LAVARD trop og flok 
har vi denne gang modtaget et 10 
sidet blad i A4 format. Forsiden er 
noget >> tam«, men indholdet er 
ellers interessant og pænt sat op. 
Trykningen er god, men tegnede 
overskrifter burde gennemføres 
overalt. 
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SP.IITTB 
skriver om 

Fastelavn er mit navn ••• 
Ja, det synger vi snart, og hvor er 
det egentlig dejligt at tænke på, 
at vi nu er nået så langt frem. 

Fastelavn har langt tilbage i tider

ne givet anledning til mange slags 
fester for at symbolisere kampen 
mellem vinterens kulde og træg

hed og sommerens mildhed (vidste 

du det?) bl.a. ved den gamle skik 

at løbe hane ind , dystløb fra båd, 

ringridning, rise og vel nok mest 

udbredt med at spise boller og slå 
katten af tønden . 

Det er som nævnt kampen mel
lem vinteren og sommeren, og det 

er da også glædeligt, at SOLEN 
efterhånåen er kommet højere på 
himlen, og det giver os samtidig 

anledning til at tænke på, at nu 
kommer den tid , da der bl iver me

re liv derude i naturen, hvor kræf-

terne (a!tså ikke fra de sidste or

kanagtige storme) er begyndt at 
sætte gang i væksten under sneen 

(altså den solen allerede har smel
tet). Prøv blot på jeres patruljetu

re at undersøge skovbunden lidt 
nærmere, og l vil blive forbavsede 
over alt det, der allerede er ved 

at ske derude. Hvor er det herligt 

at tænke på, at denne kraft snart 
eksploderer. Ligesom der sker en 

forandring i naturen, skal vi også 
søge at udvikle os, idet der står 

flere nye og spændende oplevel

ser og opgaver og venter på os, 
men lad os gøre det i den rette 

spejderånd. 
Dette udtryk kan måske for nogle 

lyde lidt >> højtsvævende<< og »høj
tideligt<<, men det e r rigtigt, at det 

skal tages højtideligt, det højtsvæ-

vende kommer måske af, at det 

med få ord er svært at give udtryk 
for, hvad det egentlig dækker over. 

Derimod er det heldigvis ikke så 
vanskeligt at give en opskrift på, 
hvordan vi alle kan give vores lille 

bidrag til at bevare og udbygge 

den rigtige spejderånd i vores trop. 
GØR DIT BEDSTE FOR AT HOL

DE SPEJDERLOVEN, ja, så enkelt 
er det. Dermed være ikke sagt, at 

det er let, for det er det langt fra 
Vi har alle fejl, mange endda, og 

det er svært at lave om på sig 
selv, bl.a. var der måske mange 

ting , vi burde have gjort, mens tid 
var, men som ikke blev til noget. 

Ja, sådan er vi mennesker, må
ske lidt nedslående og trøsteløst 
at konstatere , derfor sid ikke sløvt 

og vær tilfreds med alt, som det 
er. Vi skal tværtimod gøre alt, hvad 

vi kan , for at gøre forholdene bed
re, ikke kun i spejderkredse, men 

også blandt andre vi har forbindel
se med. 

Æsel-patruljen 
må desværre udgå af dette nummer 

på grund af pladsmangel. 

Hvem skal udfylde disse pladser ... ! 
Som du måske har bemærket, har vi fået ny uniform. l den forbindelse udlover MAGASINET 

5 præmier til de patruljer, der først indsender et foto af patruljen i den nye uniform. Fotografi

erne offentliggøres her i bladet. 
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månedens 
bedste 
patruljetur 

Det er skønt allerede at sidde og 
tænke på, at nu er der kun 2 må
neder, til vi igen skal på telttur. 
Så er der større chance for, at alle 
patruljer igen skal ud i naturen, 
for det ser jo ikke ud til, at der 
endnu har været nogen friske pa
truljer, der har haft mod til at tage 
på en patruljetur, der var værd at 
berette om her i MAGASINET. 

Jeg havde håbet, at vi denne 
gang - måske sidste gang som 
speciel rubrik - hvis der imidlertid 
ikke dukker et par levende patrul-

hvad 
betyder 

det Y 

Skulle du i MAGASINET støde på ord, som 
du ikke umiddelbart forstår, kan nedenstå
ende måske være til din hjælp. 

animere - opmuntre, tilskynde. 

initiativ- foretagsomhed , selvstændig beslut

ning og igangsættelse af en handling . 

inspireret - begejstret. 

interview - udspørgning, offentlig samtale 

mellem en journalist og en person , som 

journalisten udspørger. 

introduktion - indførelse. 

pantry - anretterværelse på skib, spisekam· 

mer (engl.) 

platting - fladt, flettet tovværk. 

præcision - nøjagtighed , punktlighed. 

surrogat - erstatning . 

jer op. - - MEN du kan være sik
ker på, at jeg ikke sådan giver op. 
Dog vil jeg tilføje: Har du et bed
re forslag, du hellere vil skrive om, 
så lad mig det vide - tak. Alt har 
interesse. 

Måske vil du spørge, om jeg ik
ke kan vente til foråret, da det er 
der, l har jeres fleste og måske 
også bedste patruljeture? Jovist 
kan jeg det, og vi sløjfer da heller 
ikke denne rubrik helt, men jeg 
troede da alligevel , at der også 
om vinteren var gode og spænden
de patruljeture, som du ville lade 
gå videre til os. 

En LEVENDE PATRULJE vil al
tid være med til at hjælpe andre. 
Derfor - skriv til MAGASINET om 
en knaldgod patruljetur, som må
ske netop giver gnisten til en an
den patrulje til at tage på en lig
nende tur. 

Lav en kopi til os, når du skri
ver om turen i dagbogen!!!! 

MINI 

DV KA"'CN / - kVAD L. AVe"! -<l "-.U5 ? 

- HA" PLA"~61'< ~OMM@<.(.6Jf;:<;l\l / 

Søren Spejder 
og hans patrulje er blevet inspireret af ru
brikken SPEJDERAVISER og er begyndt at 
eksperimentere med eget patruljeblad. 

Spejderne fra Jens Hvass division 
i Hobro har været ude at sejle i 
poppelbåden, som de begyndte at 
bygge under korpslejren i Ny-He
deby. Sejladsen fandt sted på fjor
den ud for Sildehagen ved Hobro, 
og båden, med den 6 mands be
sætning, gik fint og let i vandet 
uden nogen form for uheld. Det er 
meningen, at der skal lægges en 
køl under båden, så den bliver 
endnu mere sikker. (Amts Avisen) 

Der er krummer i tropsrådet hos 2. 
Kong Skjold i Holbæk. l fem må
neder har rådets medlemmer ar
bejdet på at opføre en dejlig spej
derhytte i Sophienholm-skoven ved 
Brorfelde. Den nye hytte afløser 
2. Kong Skjold'ernes gamle hytte 
>>Valhal<< og giver samtidig trop
pens patruljer mulighed for man
gen en herlig vinterpatruljetur. 

(Holbæk Amts Venstreblad) 

Kong Rings trop har netop indviet 
et dejligt spejderhus på Byfoged
vej i Rødby. Det har kun kostet 
spejderne omkring 30.000 kr. i rene 
udgifter at færdiggøre huset, der 
indeholder et stort tropslokale, 4 
patruljelokaler samt køkken, toilet, 
garderobe og. entre. 

(Lo l l and- Falster s F o l ketidende) 

Spejderne i Høng har arrangeret 
indsamling af aviser og ugeblade 
en lørdag eftermiddag i Høng by 
og regner med at gentage indsam
lingen til foråret. 

(Sjællands Tidende) 

To patruljer er for tiden i gang 
med opførelsen af en hytte i ha
ven ved Garnmelby præstegård. 
Bygherrerne er patruljerne Spæt
ter og Isbjørne fra Stouby. Den 
lange vej til lokalerne i Barrit har 
animeret spejderne til dette ini
tiativ. (Horsens Folkeblad) 
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Hvorledes man laver en Ulveunges Tom Tom, 

- - - - - l Fod - -

EN Tom-Tom er en af disse 

løjerlige Trommer, som de 

Indfødte benyttede, n a ar de skul

de kalde andre vilde Stammer 

sammen til Raadslagning eller 

naar de skulde sende Tromme

signaler til nærmeste Landsby. 

Disse Tom-Tommer er lavet af 

udhulede Træstykker, hvor der 

er spændt Skind over den ene 

.Yapl 

Ulveungens 

Indianer

Dans. 

Yapl 
Yow-yow-yowl 

Ya-Ja-hi! 

Ya-la-ha!• 

Tom Tom 

Musikanten. 

Ende og sat en Strop i, saa man 

kan hænge den omkring Trom

meslageren. Trommestokken er 

almindeligvis et stort Kødben. 

Her er Maaden at lave en 

Ulveunges Tom-Tom. Paa fat i 

noget stærkt Pap og dan et Rør 

af dette, fæst det saa sammen 

med Papirklemmere. Tag der

næst et eller to Ark stærkt Pa

pir, damp det med en vaad Klud 

og læg det dobbelt over den 

ene Ende af Røret. Træk det 

nedover Kanten og spænd stramt 

omkring denne med et Baand 

gnedet med Harpiks, ligesom du 

lukker for en Syltetøjskrukke. 

Lad saa denne Ende tørre i en 

varm Stue. Sæt til Slut en Strop 

i (se Tegningen) og din Trom

me er lige til at slaa paa. 

PRÆMIEOPGAVE: FIND ULVEUNGEN. 

Kan løses af alle Læsere under 12 Aar. 

lste Præmie: Ulvebogen. 
2den Præmie: En Farvelade. 

Metoden. 

Klip ud de sorte Pigurer i Bil

ledet og føj dem sammen, saa de dan

ner en Ulveunge. Klæb saa Ulve

ungen omhyggeligt og pænt paa et 

Papir og send det til: .Præmieop

gave•, Ulvechefen, Det danske Spej

derkorps, Nørregade 14, saa at det 

naar frem inden d. lste Juni. Glem 

ikke at vedføje, Navn, Adresse og 

Alder. 

Den fineste Udføtelse faar Præmien, 

og Ulvechefens Afgørelse er endelig. 



glæder 'mig at hilse paa Jer! Er l glad ved at 

se mig? Jeg er bange for, at l ikke er saa glade over at jeg er 

saa glad ved at se Jer, som jeg er glad over, at l er glad ved at 

se mig l Ikke sandt? 

. • Halløj! • sagde Peter 
Sambo. .Jeg vil springe 
Buk over denne herlige 
runde Sten. • Og med et 
Sæt satte han over den. 

Trægaaden. Hvilket Træ betegner Sejer? 
• kan du blive Dom-

mer over? Det farlige Træ? Det lille Træ? 5. Indianernes Træ? 6. Det matematiske Træ? 
7. Fuglens Træ? 8. Træet i Sorgens Følge? Denne Trægaade er for skar

pe Hoveder. Svaret paa hvert 

Spørgsmaal er et velkendt Træ, 

og findes l 3 die Spalte. 

Men Stenen viste sig at 
være et Strudsæg og 

Strudsungen kom pludse
lig ud af Ægget. .Lille Ven, hvad er det, 

du laver•, sagde den og 
løftede Sambo i Vejret. 

H a n s : Hvis et Lejrkøkken
udstyr koster 100 Kr., hvad bli
ver en Favn Brænde saa til -• 

D e n k l o g e C a r l : Aske ! • • • Hvad er det? - over Vandet og under Van
det og altid med Hovedet nedad. 

- En Nagle i Bunden af et 

Skib! 

• • • J e n s : Hvorfor er Træernes 

Blade røde om Efteraaret? 
O l e : De rødmer, fordi de har 

været saa grønne hele Somme

ren!• 

Nu har jeg tegnet mig som 
Abonnent paa .Ulveungen• J 
Ha, ha, ha J• 

.Søde Barn! Hvor længe vil 

du dog være om det Brænde?• 
.Kære Mor! Jeg er nede om 

et Sekund. • 

Hvad er det, Du giver bort, 
men dog altid holder? 

Dit Ord. 
• • • Hvorfor æder sorte Faar 

mindre end hvide? -Fordi der er færre af 

dem? 
• • • - Hvad er Forskellen paa en 

sulten Ulveunge og en graadig 

Dreng? 
- Den ene længes efter at 

spise, og den anden spiser for 

længe. 
• • • 
'PØN · ~ ':ll(Jæ1 'L 'J:IU3 '9 ' l!d ·g 'UilJO 't> 'JÅd 'f: 'lfJ!H ·z '!ÅH 'l 
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Følg i dag og i de kommende 
numre »de seks« fra Blå bande. 
Det er en rask ulvebande, der altid 
oplever noget spændende. 

Den stjålne cykel 
Blå bande trådte af. Lørdagsmødet 
var forbi , klokken var ca. 5. Det var 
halvmørkt De seks fra »Blå« fulg
tes hjemad , de kom fra samme 
skole og levede deres liv i samme 
kvarter af den, når de var i skole, 
så stille villaby. Ole Haste var ban
deleder, strit hår, blå øjne, opstop
pernæse, kalveknæet, og så snøf
tede han, når han blev ivrig. Han 
var iøvrigt en meget dygtig ulv. 

Da han nu i spidsen for banden 
kom for at hente sin cykel, opda
gede man snart, at Egerns (Oles 
ulvenavn var Egern) cykel var for
svundet. 

Ih, hvor man ærgrede sig. De 
seks havde nemlig alt id en masse 
sjov for, når de trillede hjem fra 
det ugentlige flokmøde, thi ingen 
af dem spiste t i l middag før kl. 7. 
Egern blev hed om ørerne, cyklen 
havde han fået for 3 uger siden, 
og det havde været meget vanske
ligt for hans fader at skaffe penge 
til den. 

Egern besluttede, at han til næ
ste møde ved Rådsklippen uden i 
og for sig at sladre, ville påtale 
den form for spøgefuldhed. 

Cyklen skulle findes! Egern kend
te tegningen på sine dæk, og da 
det nylig havde regnet, tegnede 
sporene sig af dækkene nydeligt 
på den grusede sti. l rigtig ulve
tempo fulgte »De seks« sporet, 
det førte u d af byen og bugtede 
sig ind i skoven. Forsvandt det, 
holdt William Tofte, med ulvenav
net Baloo, vagt ved det sidste ty
del ige spor, medens de andre fem 
spredte sig i skoven for hurtigt at 
finde det afbrudte spor. 

l et krat forsvinder sporet helt. 
Jens Bang, kaldet Spurv, snubler 
over noget hårdt i en bunke løv, 
bøjer sig ned, famler i løvet og 
griber i noget koldt metal. Egerns 
cykel var fundet! Det hele var må
ske dog en spøg. Det var nu grav
mørkt i krattet, og det ruskregne
de. En ugle skreg ildevarslende i 
en trætop. 

En fin kildrende spritlugt fra et 
brændende spritapparat røber men
nesker. Man hører fra en jordhul·e 
3 hviskende stemmer. En rå og 
barsk mandfolkestemme komman
derer nogen til at bringe Egerns 
cykel til nabobyen for der at sæl
ge den til cykelsmeden, to spinkle 
drengestemmer påtager sig dette. 

Blå bande er henrykte ove·r at 
komme fo rbryderne i forkøbet. De 
er klar over, at de alene umuligt 
kan komme forbryderne til livs, i 
stedet for indridser de bandens 
hemmelige tegn på en træstub for 
næste dag lettere at finde forbry
derhulen. Og så kørte »De seks« 
som lyn og torden tilbage til byen. 
6 ulveunger blev noteret af den lo
kale betjent for at køre uden lygte, 
særlig graverende for dem var det, 
at de var i uniform. 6 ulveunger 
kom hver 45 minutter for sent til 
middag, og 6 ulveunger blev rigtig 

godt skammet ud for mangel på 
præcision ; men ingen af de 6 ulve
unger røbede et ord om tyvehulen 
i skoven. Den hemmelighed ville de 
sammen med flokken afsløre på 
flokturen søndag fo rmiddag. 

Hvordan går det 
med korpslotteriet? 

Får din flok solgt 
rigtig mange lodsedler? 

Erik Harefod floks 30 km tur 
Vi startede hos vores flokle
der Bagheera i Ølstykke, og 
fra Ølstykke gik vi så til Sper
restrup, hvor vi så gik gen
nem en skov til vi nåede Gan
løse. Vi skulle rigtig kun have 
gået 20 km, men da vi nåede 
Søsum, hvor vi havde gået 20 
km, var vi raske allesammen, 
så gik vi til Stenløse og hjem 
til Ølstykke over Svestrup. Og 
da vi kom hjem, var vi alle øm
me i fødderne, men så fik vi 
da vores 30 km plader. 



Søulve i Struer 

•u s l 

TiiiJkke 
med de 

o 

50 AB 

skål! 

l Struer har søulvene fået optimistjoller, som de er mægtig 
glade for og dygtige til at sejle. 

JUNGLENYT har modtaget nogle flotte tegninger og brin
ger her en af jollerne og en robåd, som de må nøjes med, når 
det blæser for meget, eller når der slet ingen vind er. 

--------------------- -------- -- . --
---.. __ . . ---~-

når l indsender tegninger til MAGASINET, at de skal være 
tegnet med sort tusch eller spritpen. En meget blød blyant er 
også god , men blå kuglepen- og hård blyantstegninger kan 
ikke fotograferes af til bladet. 
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De blå piger bliver 80 år 
Det Danske Pigespejderkorps bli

ver den 10. oktober 60 år. Jubilæet 

begynder man allerede at fejre i 

juli måned, hvor der er langt op til 

en spændende korpslejr ved Ho

strup Sø, stedet, der netop har 

været rammen om en vellykket ju

bilæumslejr i vort eget korps. Del

tagerantallet kommer til at ligge 

mellem 8.000 og 10.000, og da man 

har fået t i lsagn om deltagelse fra 

21 fremmede nationer, skal det nok 

blive en sjov og interessant lejr. 

Forarbejdet er den halve succes 

Alle mand om bord 

Er l begyndt Y 
Det er slet ikke for tidligt at begynde at planlægge 
patruljens ture og weekends i det fri , og det var 
måske en ide nu, hvor sne og kulde stadig dækker 
jorden, at se jer om efter lejrpladserne for jeres 
påske- og st. bededagslejr, som jo som regel skal 
være lidt ud over det sædvanlige. Det gælder om 
at sikre sig et sted, hvor de rigtige materialer er til 
stede og kan udnyttes. God tur. 

Hju ldamperen på »jomfru-rejsen« 


