


U11der rubrikken »aktuelle me11 ir1ger« kn11 alle 

korpsets medlemmer frit give de res mening til 

kende. Læserbreve til denne rubrik md in de

liO/de nav11 og adresse for at blive optaget, 

men kau, om onskes~ bringes under mærke. 

Redakt ioneli forbeholder sig ret til at fo rkor

te indlæg, de r mlitte være for lange, me11 vil 

ikke pd 11ogen mdde censurere • læserbreve. 

Alle i11dlæg under »aktuelle mcnirzger« stdr 

for indsenderens eger1 regr1hzg, ligesom »kom

mentarer<( ikke nodvendigvis bellover at dæk

ke redakti one>IS el ler korps lede lsens opfa ttelse. 

Adressen er : 
»Aktuelle meninger~< 

SPEJDERNES MAGASIN 
Volden 24 
4200 Slagelse 

En spejder er til at stole på? 
Om ovenstående sætning passer , er vi 
nogle stykker, der tvivler på. l Ny-Hede
bylejren lovede den »dommer«, der ud
delte hyttecertifikater, højt og helligt at 

vores to sammenbyggede hytter skulle få 
lov ti l at bl i ve stående vi nieren over, hvis 
vi ville gøre dem i stand inden da. 

l den hensigt at undersøge, hvad der 

skulle ordnes ved hytterne, tog troppens 
PL-er og PA-er sammen med TL i dennes 
bil til Ny-Hedeby for at besigtige hytterne. 

Disse stod stort set , som vi havde forladt 
dem, og det vigtigste- de var IKKE mær
ket med den hvide maling, der viste, at 

en hytte skulle fjernes . Det var derimod 
flere af nabohytterne, og derfor regnede 
vi med , at vi havde kunnet stole på de 

oplysninger, vi havde fået i korpslejren. 
MEN VI VAR FOR OPTIMISTISKE, for 

da hele troppen den 2. nov. kom til Ny
Hedeby for at udbedre de få skader, der 

havde været på »inspektionsturen", fandt 
vi hurtigt ud af, at det ville blive en 
temmelig stor opgave. HYTTERNE VAR 

DER IKKE MERE, de havde været og til
bage var kun en bar jordplet 

Da vi kom til Ny-Hedeby var klokken 

ca. 10,30, og efter aftale skulle vi først 
hentes igen kl. ca. 15. Derfor besluttede 
vi at begynde at gå hjem, - og der er et 
stykke vej fra Ny-Hedeby til Nordborg på 

Als , og turen foregik i øsende regn. Det 
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var ikke kønne tanker, vi tænkte højt på 

hjemvejen. 
Det er grunden til, at der næppe findes 

en spejder i 1. Nordborg Trop, der har 

noget godt at sige om Ny-Hedeby. 
Hvad mener de høje herrer i korpset 

om den behandling, som vi har fået. Er 
der noget at sige til , at spejderbevægel
sen går tilbage, når korpsets politik går 

ud på at destruere, hvad de menige spej

dere bygger? 
Ørne, 1. Nordborg trop, 

Nordborg, Als 

P.S.: Fra en spejder, der har været så 
dum at købe en ny uniform, har jeg mod
taget en forespørgsel, om dette korps skal 

gøres til en danseskole. Ret meget mere 
end dans og rolig promenering kan denne 
nye uniform nemlig ikke holde til , opda

gede han på sidste patruljemøde. Og 
hvorfor indføres sådan et sæt klude dog, 
når enhver vil kunne sige sig selv, at in
gen fornuftig spejder vil iføre sig sådanne 

ballonklæder. Det tydede de næsten en
stemmige ØV-ØV-ØV-råb ved mannequin
opvisningen i Ny-Hedeby også på. 
Ko mmentar : 
Det er m ed beklagelse man læser om jeres 

uheld. Det burde efter min mening ikke ske, 

men da jeg ikk e kender noget til eller rettere 

nok til norm erne for bevarelsen af NY-HEDE

BY , kan vi kun hdbe pd, at vedkommende 

»løftegiver« selv reagerer pd dette indlæg og 

skriv er om baggrunden for jeres hyttes ned

riv ning. 
Om jeres PS . har jeg tidligere kommenteret, 

men jeg hører gern e fra fler e om deres 

»praktiske« erfaringer med uni formen. 

MINI 

Korpsmærket? 
.. Ethvert medlem af ODS skal bære korps

mærket som tegn på at man tilhører korp
set. Korpsmærket er korpsets officielle 

kontrolmærke«. Sådan står der i korpsets 
love. Formålet med indførelsen af korps

mærket var at vise , hvilke troppe der var 
ti l knyttet korpset. 

Korpsmærket blev indført i 1925, da 
spejderbevægelsen endnu var ny og væl

dig på mode. Det kunne resultere i , at 
bevægelsen blev misbrugt f. eks. af dren

gebander, der absolut ikke opførte sig på 

spejdermaner. 
Den gang kunne man med al ret og 

rimelighed forsvare indførelsen af korps

mærket. 

Hvert metalskilt blev forsynet med et 
nummer og nu kunne man let holde orden 

i sagerne, troede man da! 
Det har vist sig, at nummersystemet 

hverken er praktisk eller fungerer tilfreds

stillende. 
Korpset er inde i en periode, hvor 

mange nye reformer dukker op. PF hed

der nu PL, og uniformen har gennemgået 
en alvorlig fornyelse; så hvorfor kan man 

ikke også lave om på korpsmærket? Alle 
folk har på et eller andet tidspunkt en 
selvangivelse liggende hjemme i stuen, 

dybest nede i en mørk skuffe. Det har 
troplederen også, men under den ligger 
regnskabet for korpsmærkerne. Nu-vel. 

Korpset har gjort hvad det stod i dets 
magt - for 2 år siden . Landets DCere blev 
forelagt et forslag om afskaffelse af mær
ket. Næsten enstemmigt forkastede DCerne 

det - af sentimentale grunde. 
Andre korps har vist, at det udmærket 

kan lade sig gøre at eksistere uden et 
nummereret metalskilt til hvert medlem, 
så kan vi vel også. Det eneste argument 

for at vi beholder mærket, er at det i 
depositum indbringer korpset 250.000 kr. 

Disse penge kunne skaffes ved salg af 
mærkerne til tidligere medlemmer. 

M. T. 

Ko mmentar : 
Jeg hører gerne fra flere om dette interes

san te emne - men tænk li ge først pd, at af

skaffer vi det nuv ærende korpsmærke, mister 

vi atter et særpræg ! Det er trods alt et sam

lingsmærke, so m ikke alle og enhver er be

rettiget til at bære, men kun de , som er med 

i broderskabet. Gdr vi over til stofmærker er 

der -heller ingen kontrol mere , sd ... Om det 

var af sentim entale grunde , at DC'erne for

kastede for sla get om afskaffelse af korps

mærket, tror jeg ikke~ men snarere, at der tk

ke var noget modforslag. 
MINI 



Lederen af korpsets 
spejderarbejde 

JENS 
ØSTERGAARD 
skriver: 

Sommertid er lejrtid 
-og hvad så? Har l allerede i din 
patrulje lagt planer for, hvad l vil 
nå i lejrsæsonen 1970, eller vil l 
atter i år bestemme fra gang til 
gang, hvor l skal tage hen, og hvad 
l vil få tiden til at gå med? Nej, 
selvfølgelig skal l ikke bare have 
tiden til at gå, og jeres PL har sik
kert for længst drøftet med jer, 
hvad patruljens mål skal være i 
sommeren 1970. Hvis l har læst 
Spætte's artikel i decembernum
meret, er jeres lejrmateriel sikkert 
også nu i fineste stand - noget, 
hele patruljen har medvirket til. 

Og hvad gør så DU, 
når f .eks. årets første lejr-weekend 
står på programmet? Vi ved jo alle, 
at der rundt om i korpsets patruljer 
findes en del drenge, der, selv om 
de har været spejdere i et år eller 
mere, aldrig har været med på en 
telttur - altså du ved, dem med de 
>> vandtætte« undskyldninger. Har l 
sådan en i d in patrulje, så gør en 
indsats for at få ham med ud i år 
på så mange tu re som muligt - der 
mangler jo noget i patruljen, når 
han ikke er der, og hans udbytte 
af at være i patruljen bliver først 
fuldstænd igt, når han har fulgt pa
truljen i lejr. 

Hvad skal vi lave? 
En meget stor del af landets pa
truljer tilbragte jo det meste af for
rige sæson med hyttebygning og 
andre Hedeby-aktiviteter, og mon 
ikke mange af disse patruljer net
op i år vil kaste sig over teltlejre 
for afvekslingens skyld. De af jer, 
der er patruljeledere, har sikkert 

været med til at planlægge trop
pens sommerl ejr og har videregi
vet patruljernes ideer på dette om
råde ; nøjagtig på samme måde 
skal alle patruljens medlemmer 
komme frem med, hvad de ønsker 
og venter sig af patruljens egne 
lejrarrangementer. Hvis l bruger et 
par patruljemøder her i marts ti l at 
planlægge samtlige patruljens ture 
i den kommende sommer, er der 
god tid til forberedelser, indhent
ning af lejrtilladelser osv. 

10 på toppen 
Du kunne læse om dette første 
gang i september/oktober-numme
ret, og PL er siden blevet »fodret« 
med mere stof gennem »Mahlapan
zi«. Her er oplagte emner til patrul
jens aktiviteter i lejr. l er da vel 
med i »10 på toppen«? Ellers kan 
det nås endnu. Dette er ganske vist 
en aktivitet, som du personlig ikke 
kan få noget ud af, hvis din patrul
je ikke er med, men så er der jo 

Prøver og duelighedstegn 
Sæt dig det mål i løbet af årets 
lejrsæson at få gennemført så man
ge som muligt af de punkter t i l 
prøverne, der kun eller nemmest 
kan tages i lejr. Gå derefter videre 
med duelighedstegnene - hvis du 
ser på gruppeinddelingen, vil du 
se, at grupperne 3, 4 og t i ldels 5 er 
oplagte lejraktiviteter, selvom nog
le af duelighedstegnene vil kræve 
en videre indsats i den kommende 
vinter. Men til den tid skal du jo 
også lave noget. 

Du skal selv lave noget 
Når l så i patruljen har lagt planer
ne, skal du ikke tro, at du får res
ten serveret. Du skal s e l v forbe
rede din deltagelse i patruljens 
lejrture. Læs de bøger om lejr
sport, l forhåbentlig har på patrul
jens boghylde, eller hvis du er rig, 
køb dem selv, så du altid har dem 
ved hånden (se depotets bogfor
tegnelse bl.a. i julekataloget, hvis 
du har det endnu). Øv dig i haven 

eller et andet sted, du har adgang 
til , på de små ting såsom grave
arbejder, båltænding og lignende, 
som kan være d i t bidrag til pa
truljens hurtighed ved lejrindret
ningen. 

Lad dette være nok for denne 
gang - i næste nummer skal du hø
re lidt om, hvorledes d u får mere 
ud af troppens sommerlejr. 

Forsiden: 
Skib på nausten 
Foto: Alan Ashton 
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Sommer- og Vildmarks- PBI•I ' ••• 
To gode tilbud fra ledertræningen 

Sommer-PRIMI, der gennemføres 
fra 27. juni til 4. juli 1970 i de syd
fynske farvande, er en af somme
rens store træningsoplevelser. Kur
set er som ethvert andet PRIMl 
kursus - et tilbud til enhver skov
mand, jungmand, rover eller TA. 
Du skal ved kursus ' start være 
fyldt 17 år, og det bedste kursus
udbytte opnås, når du har været på 
PRIM l inden dit fyldte 19. år. 

Årsagen til, at S-PRIMI tilbydes i 
en hel uge er, at en del af kursus
tiden benyttes til sø-aktiviteter. Alt
så et tilbud til enhver, der ønsker 
et større kendskab til søspejder
arbejdet. Sø-aktiviteterne gør, at 
netop S-PRIMI bliver et særligt 
spændende PRIMI-kursus. Har du 
haft lyst til at inddrage sø-aktivite
terne i jeres lokale arbejde, ja, så 
er S-PRIM l sagen. 

Kursushejken foregår - selvføl
gelig til søs. Det er derfor vigtigt, 
at du af hensyn til bestilling af far
tøjer tilmelder dig senest den 1. 
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maj . PLAN 70 giver yderl igere op
lysninger, få den hos din ansvarli
ge leder, eller skriv direkte til 
korpskonto ret. Kursusafgift kr. 120,-. 

Vildmarks-PRIM! gennemføres for 
første gang i 1970. Det gennemfø
res på det Norske Spejderkorps' 
Træningscenters meget store om
råde i Sydnorge fra 18. til 26. juli . 
Du skal, som ved andre PRIMI-kur
sus, være fyldt 17 år den første kur
susdag. 

V-PRIMI er kursusformen for de 
skov/ jungmænd, rovere og TA'er, 
der i en uge har lyst til at stifte 
bekendtskab med de oplevelse r, 
som et kursus, der gennemføres i 
>~ alle tiders område >~ i Norge, giver. 

V-PRIMI 's form er hejk. Kurset 
er - faktisk - en stor hejk, hvor vi 
vil tilegne os det PRIMI-stof, 
der er nødvendigt for at kursus -
i lighed med grundkursus - kan an
erkendes i forbindelse med din stil
ling som leder i DDS. 

V-PRIMI vil - ligesom S-PRIMI -
blive gennemført i en hel uge. Kur
set bliver et forsøg, men et forsøg, 
der er spændende at udføre. V
PRIMI er en oplevelse af karat. 

V-PRIMI koster 300,- kr. pr. del
tager. Kurset er som alle andre 
kursus, der gennemføres af DDS -
fuldt tilskudsberettiget. Tilmelding 
den 1. maj, se i PLAN 70. 

Som du ser, har ledertræn ingen 
forsøgt at give dig to gode tilbud 
i sommerferien. Hvad enten du 
vælger kurset i de sydfynske· far
vande, hvor du i tilgift til andre 
PRIMl-kursus får lejlighed til at 
stifte bekendtskab med vore sø
aktiviteter, eller Vildmarks-PRIM! i 
Norge, ja, så er det en oplevelse. 

En opleve lse for dig, men også 
en oplevelse for din afdeling. 

Ethvert PRIMl-kursus er en ople
velse. OPLEV DERFOR S- eller V
PRIMI. 

• 



LSIMT·70 
Ja, så er tiden inde til , at du skal 
høre lidt om landsskovmandsturne
ringen. Den skal denne gang fore
gå på Fyn. Du får ikke at vide hvor 
endnu - det får vente. Den finder 
sted fra onsdag den 29. juli , hvor vi 
mødes, og til den 2. august, hvor vi 
tager hjem. Du må ikke være fyldt 
18 år, når turneringen begynder. -
Selve turneringen foregår jo på 
bedste skovmandsvis med bivuake-

ring , primimad og - selvfølgelig -
ildbor. Har du ikke et sådant, så er 
det på tide, du får lavet et nu. Der 
er ikke som tidligere noget ide
grundlag for turneringen, men der 
vil være en vis form for selvvalg af 
opgaver - og forhåbentlig en del 
hyggelige lejrbål. - Sidst og ikke 
mindst, vil du møde SKM fra hele 
landet og uden tvivl få en hel del 
nye spejderkammerater. 

Desværre kan vi jo ikke have alle 
landets skovmænd og jungmænd 
med - selvom vi gerne ville. Vi kan 
kun have et begrænset antal fra 
hver division, men du vil høre nær
mere fra din DASK. 

Vil du med på en rigtig SKM
turnering , så er tiden inde nu til at 
krybe ud af vinterhiet og komme i 
gang med træningen, for der bliver 
vist ikke nogle SKM-discipliner, vi 
ikke kommer i berøring med .. Det 
gælder om at være all round. 

Vel mødt! 
Dan, Larry og Anders. 

Fra Norge og 
Sverige ... 
Norsk Speidergutt-Forbund har til
budt danske skovmænd og rovere 
over 17 år at deltage i: 
Brækursus: 

2/8-8/8-70. Pris : n.kr. 350,-

Klatrekursus: 
2/8-8/8-70. Pris: n.kr. 425,-

Bræ- og tindehike: 
26/7- 1/8-70. Pris: n.kr. 275,-

AIIe kursus behandler bl.a. em
nerne fjeldkundskab, tur- og ud
styrsteknik og fjeldteknik - både i 
teori og praksis, og tager sigte på 
at give deltagerne grundlæggende 
kundskaber til at beherske sporten. 

Sted : 

Brækursus : Sognefjellshytta. 

Klatrekursus : HemsedaL 

Bræ- og tindehike : start på Høy
dalsseter, afslutning på Sogne
fjellshytta. 

Krav : 
Deltagerne må være fyldt 17 år, 
være fjeldvante og i god kondition. 

Udstyr: 
Alm. godt udstyr til færdsel i fjel
det - specielt læderstøvler med 
mønstrede gummisåler. Til klat
ringskursus forlanges, at deltager
ne stiller med klatresele og hjelm 
(kan evt. købes gennem kursusle
delsen til ca. n.kr. 120,-). 

Tilmelding: 
Senest 1. april 1970 sammen med 
n.kr. 50,- (som ikke refunderes) til 

Korpskontoret, Frydendalsvej 32, 
1809 København V. 

HØJBORG 
STEDET HVOR SKOVMÆN D MØD ES 

Højborggensyn i bededagsferien 
l Bededagsferien den 24.-26. april 
har du og din skovmandspatrulje 
alle tiders chance for at gense 
HØJBORG i NY-HEDEBY, samt 
være med t il at færdiggøre dette 
imponerende pionerarbejde. Alle 
landets skovmandspatruljer samt de 
pigeseniorgrupper, der arbejdes 
med til daglig, er velkomne, hvad 
enten de har været i Ny-Hedeby 
eller ej. 

Da vi ikke kun skal arbejde, men 
også hygge os og spise, vil der 
ved ankomsten blive opkrævet et 
lejrgebyr på kr. 35. 

Første måltid bliver fredag mid
dag og sidste søndag middag. 

Fra Svenska Scoutforbundet har vi 
modtaget indbydelse til : 

Kanohike 
Sted: 
Fra Tacksfors, Varmland i Sverige 
til Bengtsfors i Norge : 200 km 
vandvej på Settern, Skulurudsvan
net, Rodenassjon, Oyemarkssjon, 
Stora Le, Foxen og Lelången. 
Alder: 
skovmænd og rovere, 16-20 år. 
Pris : sv.kr. 225,-. 
Tid : 17/7- 26/7- 70. 
Tilmelding : 
senest 15. april 1970 sammen med 
sv.kr. 50,- til korpskontoret 

»Kopparbohajkencc 
Hike med spændende friluftssport : 
klatring, padling, fiskeri, biuake
ring, kommunikation pr. Walkie-Tal
kie m.m. 
Sted: Malingsbo-Kioten. 
Alder: 15-18 år, skovmænd. 
Pris: sv.kr. 295,-. 
Tid: 15/7-25/7-70. 
Tilmelding: 
senest 15. april 1970 sammen med 
sv.kr. 50,- til Korpskontoret, Fryden
dalsvej 32, 1809 København V. 

Deltagerantallet til de nævnte ar
rangementer er naturligvis begræn
set, hvorfor hurtig tilmelding øger 
chancen for at komme med. 

Hvad du har brug for ud over det
te, må du selv sørge for. Hver 
mand/dame medbringer sædvanlig 
week-end udrustning. 

Tilmeld ing, der skal ske inden d. 
1. april, sendes til undertegnede 
og skal indeholde oplysning om 
navn, adresse, alder, afdeling og 
korps. 

Snyd ikke dig selv for denne op
levelse, men · meld dig straks til 
HØJBORG-GENSYN. 

Alle henvendelser vedrørende 
Højborg-gensynet rettes til under
tegnede. 

Vel mødt i bededagene! 

Med skovmandshilsen 

DASK Henrik Rørbye 

vær. 1411 

Rævehøjvej 36 

2800 Lyngby 

tlf. (01) 87 4311 

lokal1411 
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Spejderen på 
IOI·TIII og Bl 
Uden optimisme, uden tro på sin 
egen og andres evner til at over
vinde vanskeligheder, ville Thor 
Heyerdahl aldrig have planlagt og 
gennemført den verdensberømte 
••Kon-Tiki«-færd i 1947. Uden opti
misme ville Heyerdahl og seks an
dre kammerater heller ikke være 
taget afsted på Atlanterhavssej
ladsen med sivbåden >>Ra« i maj 
1969. Begge disse ekspeditioner 
var et resultat af Heyerdahls for
skertrang, hans fantasi og mod til 
at bevise videnskabelige teorier 
ved eksperimenter, som ingen an
den har våget at give sig i kast 
med. 

Før >>Ko n-Tiki«-rejsen følte 
Heyerdahl sig overbevist om, at 
øerne i Polynesien ikke oprindeligt 
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var blevet befolket fra Asien, men 
fra Sydamerika. Grundige studier 
fik ham til at mene, at sydameri
kanske indianere i sin tid sejlede 
til Polynesien på flåder af balsa
træ. At havstrømme og vinde virke
lig kunne føre en sådan flåde fra 
Sydamerika til Polynesien blev be
vist da »Kon-Tiki« efter en 101 
døgns lang rejse fra Peru til »Kon
Tiki« strandede på Raroira-revet 
den 7. august 1947. 

Før sivbåden »Ra« 22 år senere 
lagde ud på en ligeså dristig sej
lads fra Marokko i Nordafrika, sag
de Heyerdahl, at det han frygtede 
mest, var sidste fase: at »Ra« ved 
målet skulle blive kastet hjælpeløst 
mod rev og klipper på samme må
de som »Kon-Tiki«. Mødet med 

rev og brænding på den anden si
de af Atlanten bliver det farligste, 
mente Heyerdahl. Han havde in
gen tro på, at havet som sådan -
selv ikke en orkan - skulle kunne 
få has på den 15 meter lange »Ra«. 
Heyerdahl var overbevist om, at 
han ville være i stand til at bevise, 
at sivbådene i oldtidens Ægypten 
var sødygtige nok til at have ført 
mennesker fra Nordafrika til Syd
eller Mellemamerika for tusinder af 
år siden. 

De syv ombord i »Ra« undgik det 
frygtede møde med rev og bræn
ding. Efter at have tilbragt 57 døgn 
fulde af strabadser ombord i »Race, 
tvang nådeløse vejrguder dem til at 
forlade vraget af sivbåden den 18. 
juli. Et skib bragte alle velbehold
ne ind til Barbados. Der eller på 
en anden ø i samme område ville 
»Race og dens mandskab sandsyn
ligvis have nået land i god behold 
nogle uger senere, hvis vejrforhol
dene havde været normale. Om 
uvejret sagde Heyerdahl: »Vi hav
de et utroligt, ejendommeligt vejr, 
som man ikke kunne vente at mø
de i et passatområde. Vi havde kun 
fem dage med pæn, rolig sø.<< 

Selv om sejladsen med »Ra<< 
måtte afbrydes lige før målet var i 
sigte, agter Heyerdahl ikke at fore
tage en ny rejse med en ny papy
rusbåd. Fra et videnskabeligt syns
punkt anser han ekspeditionen for 
at have været vellykket. Han me
ner, at sejladsen har bekræftet 
hans teorier om de gamle papyrus
bådes sødygtighed. Efter ankom
sten til Barbados, sagde Heyer
dahl: »Naturligvis ville det have 
været bedre, hvis vi havde kunnet 
sejle »Ra<< til land. Men vort ekspe
riment var af videnskabelig art og 
gik ikke ud på at sætte rekorder. 
Da der var virkelig fare for, at vi 
kunne miste en af kammeraterne 
til hajerne under forsøg på at re
parere fartøjet, var der ikke andet 
at gøre, end at lade båden sejle 
sin egen sø.<< 

Heyerdahl lægger meget stor 
vægt på, at samarbejdet mellem de 
syv ombord i »Race røber eksem
plarisk kammeratskab. Før »Ra<< 
sejlede fra Marokko, pegede han 
på, at forholdet mand og mand 
imellem kan skabe farlige proble
mer på en sådan tur: »Når kam-



merater er samlet på en lille båd 
uge ud og uge ind - for ikke at 
tale om måneder - kan der opstå 
mentale problemer. Og de kan væ
re værre end nogen orkan ... « 

Mellem de seks ombord i »Kon
Tiki« for 22 år siden - fem nord
mænd og en svensker - opstod der 
ingen alvorlige problemer. Opmun
tret af dette, ønskede Heyerdahl 
denne gang at demonstrere, at der 
kan herske et lige så godt forhold 
mellem repræsentanter fra forskel
lige verdensdele og racer, hvis alle 
viser den gode vilje. Han planlag
de, at besætningen på »Ra« skulle 
komme fra syv forskellige nationer. 
Dette gennemførte han, og han vil
le dermed slå et slag for fredeligt 
samarbejde i vor urolige verden 
på tværs af landegrænserne. Om 
resultatet har han selv sagt: »Ra«
rejsen kan stå som et enestående 
eksempel på, hvordan mennesker 
fra forskellige nationer, med for
skellige religioner og politiske ide
er, kan leve og arbejde sammen 
om en fælles opgave under de al
lervanskeligste forhold.« 

Disse udtalelser afspejler ideali
sten i Thor Heyerdahl og supplerer 
det billede, vi har fået af ham som 
videnskabsmand, forfatter og even
tyrlysten opdager. Han tror på det 

gode i menneskene og udnytter en
hver anledning til at tale samarbej
dets sag. 

Der findes de mennesker, der 
mener, at Heyerdahls idealistiske 
indstilling er naiv i vor komplicere
de verden. De smiler f. eks. af, at 
han hejste FN's flag ombord på 
>>Ra«. Andre ser med skepsis på 
mange af Heyerdahls påfund og 
mistænker ham for bevist at for
søge at skabe blæst om sig selv. 
En del videnskabsmænd mener og
så, at Heyerdahls indsats som for
sker er overvurderet, og de sætter 
spørgsmålstegn ved enkelte teo
rier, som han selv mener at have 
bevist. 

Men uanset hvor stor vægt man 
lægger på den kritik, som i årenes 
løb har været rettet mod Heyer
dahl , kan der ikke herske tvivl om, 
at han har gjort en pionerindsats 
med »Kon-Tiki<< og »Ra<<- og under 
andre ekspeditioner. Han har des
uden en uomtvistelig evne til at få 
andre til at gøre en indsats, tillige 
med et ukueligt gå-på-mod. l si
tuationer, hvor de fleste af os ville 
være fristet til at give op på grund 
af uventede vanskeligheder, har 
Heyerdahl fundet udveje til at gen
nemføre sine planer. 

Vi har derfor alle noget at lære 

af Thor Heyerdahl, selv om få vil 
være istand til at realisere drøm
me og ideer, som han har gjort det. 
Meget ville være vundet, hvis vi 
blev ansporet af hans interesse for 
friluftslivet, og det der rører sig i 
naturen omkring os. 

Det er nok værd at notere, at 
Heyerdahl selv har sagt, at spej
derarbejdet for alvor har vækket 
naturglæden og forskertrangen hos 
ham. Han er også kommet med 
følgende råd til norske spejdere: 
»Drag ud og oplev naturen med 
åbne sanser! Søg altid videre og 
giv ikke op. Brug spejdertiden 
godt, og du vil have nytte af den 
hele livet!<< 

Gengivet fra SPEJDEREN, Norsk Spej
dergutt-forbund (Julen 1969) efter vel
villig tilladelse. fra forfatteren, Haavar 
Skrede, Aftenposten og SPEIDERENS 
redaktion. 

J ung- & skovmænd! 

Sommer-& 
Vildmarks
PRII11 .. ! 
Se side 44! 
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Stamme
båden 

MATERIALER: 1 stamme af poppel, 

evt. asp eller røde!, med en diameter 

på mindst 60 cm. Stammen skal være 

helt lige. Længden vælges efter bl.a. 

antallet af spejdere i troppen, men en 

stamme på 6 m vil nok være passende. 

10-25 l trætjære, 2 stk. tov, snor, sto

re sten og elastiske kæppe. 
VÆRKTØJ: 2 hedebyøkser, 1 skov

mandsøkse, 1 skarøkse, 3-4 special

smedede skarøkser med hu[skær, 1 syl. 

FREMSTILLINGSTID : Udhulningsar

bejdet tager ca . 500 arbejdstimer, op

varmningen ca. 20 timer og efterbe

handlingen ca. 200 arbejdstimer. 

UDBYTTE: 1 god båd, en morsom op

gave lidt ud over det sædvanlige og 

et godt kammeratskab i trop og pa

trulje. 

Når l til sommer skal i gang med 
en større opgave, vil jeg foreslå, at 
l bygger en stammebåd. Opgaven 
kræver, at hver mand i troppen 

yder sin indsats, men l får også et 
resultat, som l kan bruge i tiden 
fremover. 

Stammebåden er et af de ældst 
kendte fartøjer i Danmark, og man 
har sikre spor af den allerede fra 
stenalderen. Om fremstillingsmeto
den var helt den samme dengang 
og nu, ved vi ikke så meget om, 
men de færdige resultater ligner 
meget hinanden. Nogle eksperter 
mener, at stammebåden har været 
forgængeren for vikingeskibene, og 
at man i nogle tilfælde brugte en 
stammebåd som en slags køl på 
vikingeskibene. 

Nå, efter disse få historiske fak
ta er det vist på tide at få materi
alerne skaffet frem. Stammen er 
sikkert det sværeste at få fat på, 
idet den skal være helt lige og 
helst uden knaster. Imidlertid fæl
des der for . tiden mange vejtræer, 
og det er værd at undersøge, om 
der ikke skulle være popler mellem 

48 

Tekst og fotos: 

POUL BRÅTEN-HOBRO 

dem. Vejtræerne kan man ofte få 
for at hente dem. 

Af specialværktøj skal l bruge en 
skarøkse med rundt skær, af fag
folk kaldet en tværbladet bødker
økse. l kan se øksen på fotografiet. 
Den kan ikke købes nogen steder, 
men det kan altid lade sig gøre at 
få en lokal smed til at fremstille så
danne økser. Sørg altid for at hol
de dem skarpe under arbejdet. 

- Og så er vi klar. - Først skal 
barken fjernes fra stammen. Den 

operation varer kun få minutter, og 
så kan det egentlige hularbejde 
begynde. Man går frem på den må
de, at åbningen ned til hulrummet 
holdes ganske smal langs stam
mens midte, mens den mod ender-

Udhulningen er nu tilendebragt. Den 

sidste afretning mangler før båden 

skal opvarmes 

Udvidelsen af poppelstammen er nu i 

fuld gang. Læg mærke til, at åbnin

gen er blevet væsentlig større. På bil

ledet ses endvidere tydeligt de 2 reb, 

der skal forhindre, at stammen flæk
ker 

ne breder sig ud. Prøv at nøjes 
med en revne på ca. 20 cm. Det er 
naturligvis et noget vanskeligt ar

bejde at udhule en så stor stamme 
igennem en så lille åbning, men 
når l først får lidt øvelse, går det 
hele næsten af sig selv. Selve hul
arbejdet bør ikke foregå i solen, 
da båden så vil tørre for meget 

un9er arbejdet. 
Der skal hugges mange gange i 

stammen, før den er udhulet. He
debyøkserne viste sig at være vel
egnede til dette arbejde sammen 
med de håndsmedede økser. 

Enderne af stammen hugges af, 
så de danner naturlige for- og ag
terstævne. Efter a~ grovhugningen 
er afsluttet, kommer l til finpuds

ningen. For at båden skal blive vel
lykket, er det nødvendigt, at den 
udhulede stamme overalt har en 
tykkelse på 2-3 cm. Dog skal bun
den og enderne være lidt tykkere. 
Tykkelsen måler man med en syl. 
Den skal være så tynd, at det hul, 
den laver i båden, lukker sig igen. 

Nu er båden lige tyk overalt på 
siderne, og den første etape af ar-



hejdet er afsluttet, men l har end
nu den mest spændende del tiba
ge, nemlig udviqelsen af båden -
og den SKAL jo lykkes. 

Først bindes de to tove meget 
stramt om begge ender på båden. 
Det skal forhindre, at den flækker 
igennem på langs. Et langt bål i 
hele skibets længde skal sørge for 
varmen, og når bålet brænder ro
ligt, altså uden ret høje flammer, 
anbringes båden, så dens ene side 
står tæt ved varmen. l båden fyl
des trætjære. Med en svaber sør
ger l hele tiden for, at det indven
dige af båden holdes vædet med 
tjære. Samtidig må l holde et vå
gent øje med ydersiden. Hvis var
men er for stærk, kan l afkøle med 
lidt vand. Den side, der vender 
mod varmen, vil nu begynde at ud
vide sig. l må have kæppe parat, 
så l kan spænde siden yderligere 
ud, men pas på ikke at presse for 
stærkt. 

Når l mener, at siden ikke kan 
udvide sig mere, vendes båden, så 
den anden side kan få samme om
gang. Udvidelsestiden afhænger af 
mange forhold, men l kan tro, si
derne kan udvides meget! Til slut 

Her ses det vigtigste redskab i udhul
ningen, den runde skarøkse, som skal 
specialsmedes. Udhulningen af stam
men er endnu ikke tilendebragt 

Det færdige resultat. Båden er senere 
forsynet med sideplanker 

fyldes en del store sten i båden. 
De skal forhindre, at bunden bliver 
presset op. Stammebåden skulle 
nu have fået en typisk buet, ærte
bælgagtig skrogform. 

Båden skal nu ligge et par dage, 
men så er den også klar til at blive 
søsat på behørig vis - de første 
••sømænd« bliver garanteret dyppet 
i tjære, idet det varer nogen tid, 
inden tjæren er trængt ind i den. 
Båden er let og kan skyde en god 
fart. Stammebåden bevæges frem 
ved stagning eller med padelårer. 
Man kan lave tofter, så man enten 
kan sidde ned eller ligge på knæ. 

Båden kan gøres mere stabil i 

vandet ved at forsyne den med en 
særlig planke langs hver ræling, 
hvorved bådsiden forhøjes, og man 
kan forsyne båden med udligger. 

Jeg er overbevist om, at l nok 
skal få megen glæde af jeres stam
mebåd, men husk, at den kun må 
bruges af folk med forstand på bå
de, og kun når alle, der er med, er 
forsynet med rednigsveste. 

Til slut en lille praktisk oplys
ning: Sørg for, at den vognmand, 
som skal transportere jeres pop
pelstamme til huggepladsen, læs
ser den på bilen uden brug af den 
grabbe, som laver nogle grimme 
huller langt ind i stammen til stor 
ærgelse for jer selv, når l skal til 
at udvide båden. 

God held med arbejdet. 

Litt.: Hans Hartvig Seedorf Pedersen: 
Havet omkring Danmark, 1948 (forla
get Codan, Odense). 

Oplysninger kan endvidere fås på 
Skibshistorisk laboratorium, Roskilde, 
ved henvendelse til museumsinspektør 
O. Crumlin Pedersen. 

Juelsminde-spejderne har gjort en god ide 
til en årlig tradition ved i regn, blæst og 
surt efterårsvejr at gennemføre den år
lige rengøring af strand- og skovarealerne 
i bugten ved Juelsminde. l aktionen, der 
blev klaret på en lørdag eftermiddag, del
tog såvel pige- som drengespejdere. 

(Horsens Folkeblad) 

Odense division har fået endnu en trop 
og flok. Den er optaget i Vollsmose ko
lonne og hedder 16. Odense. Drengene er 
alle baptister og har hidtil haft deres eget 
spejderarbejde. (Fyens Stiftstidende) 

Ejby-trop vil i lighed med sidste år ar
rangere svømmeundervisning for sine med
lemmer. Det skal foregå i Odense Svøm
mehal og vi l strække sig over 6 søndage. 
Undervisningen vil blive ledet af trop-
lederen. (Fyns Tidende) 

Et møde på Terndrup Centralskole, der 
skulle orientere om mulighederne for op
rettelsen af spejderarbejde i Terndrup, 
havde så god en tilslutning, at en flok og 
trop straks blev en realitet. Ca. 40 for
ældre og 40 drenge var mødt. Der valgtes 
to ledere af ulveungerne og to ledere af 
spejderne. Det orienterende møde var ar
rangeret af en kreds af forældre i Tern
drup. Der blev vist lysbilleder fra Ny
Hedebylejren og en spejderfilm . 

(Aalborg Stiftstidende) 

Spejdere og ulve fra Møllebakkens trop og 
flok har været på rundtur i Karleby-Horre
by-Nr. Ørslev og Sdr. Kirkeby-Sdr. Alslev 
kommuner i løbet af 3 lørdage. Turen 
gjaldt en indsamling af papir og blade i 
et forsøg på at få virkeliggjort deres store 
ønskedrøm: en patruljehytte. Sidste ind
samling gav 800 kr. 

(Tidende for Lolland og Falster) 

Spejderne i Farsø har ikke været sene til 
at tage det areal ·i brug, som de fik skæn
ket i Grønnerup. Man er godt i gang med 
at opføre tre patruljehytter, hvis væsent
ligste bestanddele er grantræ og græs
tørv. Man har i forvejen sikret sig natur
fredningstilladelse til byggeriet. Den er 
givet under forudsætning af, at hytterne er 
bygget et godt stykke ned i jorden. Der 
bliver plads til 7-8 mand i hver hytte. 
Det er tanken senere at opføre en trops
hytte i området. (Aalborg Stiftstidende) 

Spejderne i Kerteminde har planer om at 
anskaffe deres eget offsettrykkeri, hvor 
man ikke alene vil fremstille tropsbladet, 
men tillige skaffe penge til tropskassen ved 
at trykke blade for alle interesserede trop
pe i Danmark. Det er tanken at lade trop
pens spejdere og skovmænd arbejde nogle 
timer i trykkeriet hver måned. 

(Fyns Stiftstidende) 

49 



SPBJDEBTIDBPlDB 
SPEJDERNYT 

Månedens prøv selv: 
Lad os håbe at der stadig ligger lidt sne 
til jer. 

to hold, eller der kan 
en anden af troppens 

Desuden fremstilles en kastemaskine , der 
kan afskyde disse snebolde i hastig ræk
kefølge, og opgaven lyder på, at denne ma
skine skal være så lille og så kraftig som 
mulig. 

VIdste du, at 
»Der gives ej forkert et vejr - der gives 
kun forkerte k læ' r• . 

- - hvilke fire ord er de mest anvendte 
blandt vor tids studenter, Andersen? 
- - Det ved jeg ikke! 
- - Rigtig , Andersani 

Skrupskør med piger 
Nu rabler det vist for mig gamle støvede, 
forkalkede leder. Men det er helt rigtigt, 
det er ikke kun mit påfund. Flere og flere 
spejdere har bedt om at få piger med ind 
i arbejdet. Vi har dem i skolen, på gaden, 
hjemme og alle vegne. Nu vil vi også have 
dem til spejdermøderne og -turene. All 
right, jeg er selv begyndt at bl i ve stemt 
for det. Vi vil sikkert altid bevare visse 
ture kun for mænd og visse kun for 
piger, men de daglige - de skal være 
fælles. 

Del må vi vist øve os IIdi på 
Hvornår? Nej, ikke i morgen . Det tager 
sin tid. Vi må give det tid til at udvikle 
sig . Men ved at jeres stab arbejder som 
små bæster for al få en god og varig 
kontakt i stand. Men enhver, der har prø
vet at få en aftale med en pige, ved at 
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det ikke bare sådan lige lader sig gøre. 
Lad os dog håbe på god vind fremover. 

Don Haj 
Læserbrev 
Fra to unavngivne referenter har vi modta
get følgende til Troppens Dagbog : 

Tropsweekend den 13.-14. september 
·v; startede ved Arhus H kl. 16.00 lørdag 
den 13. september. Da alle mand mødte 
præcist, viste det sig , at den altid forud
seende tropleder, (som jo kender spejdere 
særdeles godt), havde sammenkaldt trop
pen en halv time før afgang med den be
grundelse, at spejdere sjældent er præcise. 

Da vi efterhånden var ved at slå rødder 
oppe i hallen, fik vi besked på at gå ned 
til toget. Under meget spektakel fik vi en
deligt plantet revyerne i de dertil indrette
de sæder, selv om nogle troede, at de var 
ti l at lægge konvolutterne i. Tre kvarter ef
ter ankom vi til storbyen Hylke. Derfra på 
en lille spadseretur til Temnæshytten. DE\r 
fik vi anvist et sted, hvor vi kunne bygge 
bivuak. Et par timer senere, da vi sad og 
hyggede os ved lejrbålet, viste der sig en 
mærkeligt udseende person, der udgav sig 
fo r at være en undsluppen fange . Han bad 
os hjælpe med at få fat i nogle hellige 
bånd, men bad os også om at passe på, 
for der var udsat vagtpost(er) ved offer
pladsen. 

Oh skræk, oh skræk, det lød, som om 
hele Det Danske Spejderkorps var på krigs
stien. Da vi kom til offerpladsen, mødte 
der os et gruopvækkende syn : en person i 
mærkelig klædedragt sad ved bålet og slog 
på noget, der l i g nede en rød spand. Denne 
person sad og råbte og skreg, som om 
hans sidste time var kommet. Imens rendte 
en anden forvirret sjæl rundt og udstødte 
uartikulerede lyde. En rødhåret fyr blev of
fer for deres vrede. 

Den aften sluttede vi med at bage sno
brød. Vi var i snueposerne ved 12-tiden. 
Næste dag skulle vi bygge en tømmerflåde 
for at komme ud til en post. Det var en 
ret så våd opgave. Den uheldige rødtop var 
igen uheldig, han faldt i vandet , da deres 
tømmerflåde var læk. Vi andre måtte også 
prøve det kolde sus, dog ikke med alt 
klunset på. Da vi langt om længe fandt 
posten , viste det sig at være en sort fly
dende masse, der engang havde været la
krids. Så kom der rigtig fart under tutter
ne. Vi fik lavet, hvad vi skulle lave, på 
rekordtid. Derefter gik det i galop til sta
tionen . 

Redaktionen vi l gerne i forbindelse med 
de to skribenter med hen bl i k på nye leve
rancer. 

(Fra • Bavnen•, 1. Arhus- Hjørnetanden) 

Redigeret af »M l N l • 
JØRGEN HERHOLDT 

SpeJdersnak: 
- Er De spejder? spurgte dommeren en 
• læderjakke• , der var arresteret for uro
ligheder. 

-Nej . 
- Hvorfor går De så med spejderbælle? 
- For at kunne holde bukserne oppe. 

FORARS - UNDER 
Man taler om 
naturens spil ... 
men går det mon 
naturligt til? 
At muldjord 
blir til gule krokus , 
det er det rene 
hokus-pokus. 

Oppositionen - det tavse flertal 
Vor nydannede foren ing til fremme af na
turlige tanker (F.T.F.A.N.T.) har ordet: 

Hvorfor? 
- Er alle så kede a' at Klaus ikke mere 
er tropsfører? Det er sgu da himmelski 
Tænk en gang: Vi skal aldrig mere stå og 
høre på timelange skideballer i 30 graders 
frost, vi bli'r aldrig mere hevet ud af 
rækken for at få et spark i r.. .. af Klaus' 
fede milistøvler . . . - Har vi del ikke 
SKØNT??? 

Nonne l topform 
Beduggede trafikanter troede, de var endnu 
mere fulde end de var, da de lørdag nat 
den 6. december ved 2-tiden mødte lo 
spejderkærrer med mystiske skulpturer, og 
Tåstrup-borgere på søndagsspadseretur 
spærrede øjnene op, da de så, at Axeltorv 
omsider var blevet dekoreret med de så 
længe omtalte kunstneriske udsmykninger 
- eller var det? Det lød adskillige for
argede bemærkninger om del forkastelige 
i, at kommunen betalte mange tusind 
kroner for sådan noget gammelt ragelse. 
De fleste kunRe dog se, at del var ment 
som en spøg , og skulpturerne var byens 
samtaleemne de næste par dage. Borg
mester Jensen udtalte, at han syntes, ud
smykningen var meget sjov. 

Del var vist noget af det sjoveste, vi 
indtil nu har lavet - og så blev der allige
vel ryddet op til julen i det lille spejder-
hus. (Appsi-slammen) 

For teltliggere 
Vi har nu nået den måned, hvor det med 
vejret i baghånden er værd at overveje, 
om man ikke med fordel kan drage på 
telttur i stedet for hyttetur. Til den ende er 
her nogle små råd , som enhver teltligger 
bør kende, før han slår lejr. 

De letvægtslelte, vi råder over i HJØR
NETANDEN, er alle forsynede med meget 
tynde barduner, dels for at spare vægt , 
dels ud fra den ganske riglige forudsæt-



ning, at bardunerne Ikke må være stærkere 
end teltet - det er bedre, der springer en 
bardun , end at der kommer flænger i telt
dugen. Skulle der imidlertid springe en 
bardun, bør man altså anvende en ny 
tynd line, f. eks. murersnor og ikke, som 
det ofte ses, sisalsnor. 

Når de ganske tynde teltbarduner har 
været i brug nogen tid og har været våde 
nogle gange, trækker de sig i reglen ikke 
så meget sammen i fugtighed , at man be
høver at slække dem, i hvert fald ikke, 
når det drejer sig om vore letvægtstelte. 
Det er nærmest en fordel, at bardunerne 
automatisk strammer sig noget i regnvejr, 
for den meget tynde teltdugs regnsikker
hed afhænger i ikke ringe grad af ud
spændingen . Et letvægtstelt skal næsten 
stå så stramt som et trommeskind. Hvis 
teltet har skærmtag, vil det selvfølgelig 
være regntæt, selv om det er mere slapt, 
men også i dette tilfælde er en stram ud
spænding at foretrække af hensyn til 
storms i kkerheden. 

Også sammenpakningen af teltet bør 
man være omhyggelig med. Teltet skal 
altid være fuldstændig tørt, før det lægges 
sammen. Skulle det være regnvejr, når l 
tager hjem , skal teltet pakkes ud og 
tørres straks ved hjemkomsten. 
Og husk så, 
at det er vigtigt, at man har lige så meget 
under som over sig, når man sover. Et 
godt underlag betyder mere end 5 tæpper 
over dig. God fornøjelse l 

(Bavnen, 1. Arhus Trop, Hjørnetanden) 

Om tidens jag 
En amerikaner, Dick Emmens, har skrevet 
ølgende interessante betragtninger over 
emnet tidens jag . 

- Man hører nu til dags en masse snak 
om , at folk får nerver og bliver pirrelige 
og irritable af tidens halsbrækkende tem
po. Men det gælder ikke mig. 

For få dage siden knaldede en bils 
udblæsning lige ind i mit øre, da jeg 
spadserede hen ad gaden . Tabte jeg ho
vedet og begyndte at løbe? Ikke tale om. 
Ganske roligt blev jeg liggende på for
tovet, til en ældre dame skubbede sig vej 
gennem opløbet, som samlede sig , og 
hjalp mig på højkant. 

Eller lad mig fortælle om den aften, 
jeg var gæst hos Jensens, og fyret eks
ploderede i kælderen. Jeg er ked af at 
fortælle, at alle i stuen sprang op og 
styrtede ned i kælderen i åbenbar panik. 
Da de kom op igen lidt efter lidt, fandt 
de mig i stuen som udtryk for den mest 
ophøjede ro . Det var kun et øjebl iks sag 
at løsne mit faste greb i en bogreol, og 

det tog ikke meget længere tid at an
bringe tapet og puds på væggen , hvor 
reolen havde hængt. 

Jeg kender mennesker, som faktisk ikke 
tør køre med elevator, fordi de på et eller 
andet tidspunkt har hørt om en elevator, 
hvis kabel knækkede, så den styrtede 14 
etager ned, og da passagerne trådte ud , 
var de ikke mere end en halv meter høje. 
Det er den slagt nervøse mennesker, som 
altid insisterer på at bruge trapperne, så 
de går i vejen for os andre. 

Som jeg siger : jeg bliver sjældent ner
vøs, og hvis jeg endelig bliver det, kom
mer jeg hurtigt over det ved at tage et 
par dybe drag af en cigaret. Hvis jeg kan 
få en eller anden til at holde tændstikken 
for mig . 

(Ug laskriget - 1. Sundby) 

ØKSELØB 
10. Set. Georgsgilde i København afholdt 
igen i år ØKSELØB for spejdere fra alle 
fire korps på Amager. Selve stedet for ar
rangementet blev hemmeligholdt til det 
sidste, og i år foregik det også på et for 
os nyt sted , nemlig Vokstrup ved Græsted 
nord for Grib Skov. Ikke mindre end 27 pa
truljer deltog , heraf 2 patruljer, 1 skov
mandshold og 1 lederhold fra 1. Sundby. 
Man blev transporteret dertil med tog , mens 
bagagen blev kørt med lastbil. Både per
soner og bagage blev sat af på selve lejr
pladsen, så det kunne dårligt have været 
lettere. 

Vejret har været flot i år, og i week-en
den d. 6.-7. september havde vi ingen und
tagelse. Solskinnet og varmen var en god 
ramme om det strålende Økseløb 1969. Gil· 
debrødrene og deres mange hjælpere hav
de lagt et stort arbejde for dagen, og det 
lykkedes også at få det store arrangement 
ti l at klappe, og jeg tror, at alle deltagere, 
både uniformerede og ci~ile , havde stor 
glæde af løbet. 

Alle hold skulle på forhånd have frem
stillet en budstikke af bestemte dimensio
ner samt en hesteprangerpung ti l brug un
der natløbet Tidlig på aftenen startede det 
første hold på natløbet, som fornede sig 
som en rejse gennem mange forskellige 
lande, hvor man så blev præsenteret for 
specielle opgaver fra de pågældende ste
der. Med sig havde hvert hold et løbspas , 
hvilket jo var nødvendigt for at krydse 
grænserne og komme ind i et nyt land. Man 
havde gjort sig stor umage med udsmykning 

SPEJDERTIDEIDB 
fortsættes næste side 
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SPEJDERTIDEIDB 
fortsat fra forrige side 
af posterne , og der var heller ingen , der 
kunne være i tvivl om, hvad land man var i. 
Sjovt og spændende var det , og så havde 
man over sig en himmel fyldt med stjerner, 
som man sjældent oplever magen til. Sid
ste hold kom hjem meget sent på natten 
eller om man vil tidlig om morgenen, så 
man fik lov at sove lidt længe om sønda
gen, inden formiddagens opgaver skulle lø
ses. Man skulle lave skulptur i ler, sække
væddeløb , knob på nye måder m. m. 

Om eftermiddagen holdtes afslutningspa
raden, og den fine vandrepræmie - stenal
derøksen - blev overrakt til vinderne , en 
patrulje fra Hans Tausen. Vores patruljer 
blev pænt placeret, og forhåbentlig kan vi 
i næste Ugleskrig bringe den fuldslænlige 
placeringsliste fra arrangørerne, Spejder
laugel fra 10. Gilde. Vi siger tak for et 
godt og morsomt løb, vi glæder os til gen

synet med ØKSELØBET 1970. 
(Fra UGLE-SKRIGET) 

Søsikkerhedsstævne 
En del spejdere fra KVS var involveret i 
dette arrangement, men derfor blev pro
grammet alligevel afviklet fint, fantastisk . 

Vi skal ikke komme ind på , hvad hver en
kelt foretog sig , blot det at man var til
freds med vores indsats , så vi har vel kun 
grund til at være det samme. Ellers var der 
jo nok at se på i løbet af dagen , og vejret 
kunne næppe have været bedre, og der var 
da også mange mennesker på havnen hele 
tiden. Hvis blot et menneskeliv er blevet 
reddet ved denne demonstration, har den 
ikke været forgæves og al besværet rigelig 

værd. 

»-Ja, man må sige, at dine 
pandekager er virkelig 
lette!« 
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Ir DU selvmords· 
kandidat .. ! 

Forkort livet 
Ønsker du at forkorte dit eget liv? 
Vel, så ryg . Hvis ikke, så hold op 
straks. 

Hver cigaret 
American Cancer Society har be
vist, at hver cigaret, du ryger, for
korter dit liv med 12,722 min. 

Resultat 
Ryger du 2 cigaretter hver dag i 5 
år, har du forkortet dit liv med en 
hel måned. Med 3 cigaretter hver 
dag 1112 måned. 

Dødsrisiko 
l Englalnd fandt man ud af, at 
dødsrisikoen for en 35 år gammel 
person er næsten 4 gange så stor 
for en cigaretryger i modsætning 
til en ikke-ryger. 

patrulje· 
-chancen 

T A ' chancen og vær med! l dette 
nr. gentager vi vor lille spøg fra 
januar-nr. med samme betingelser: 

Hvilken patrulje i Danmark bor 
længst mod nord eller syd af de 
patruljer, der indsender deres 
»chance«. (PLs adresse gælder.) 
Spøgen er det rene lotteri, hvor 
man aldrig på forhånd ved, om 
man har held med sig. Opgiv der
for ikke på forhånd , selvom din 
patrulje bor lige midt i Danmark. 
Måske er der ingen patrulje nord 
eller syd for jeres område, der ind
sender deres >>chance«. Tre pa
truljer vinder en bog. Kuponen 

Dødelighed 
Videre har læger fundet ud af, at 
dødeligheden som følge af sygdom 
i hjerte eller pulsåre er 95% større 
blandt stor-rygere end blandt ikke
rygere. 

Økonomisk 
Brug din sunde fornuft. fngen bræn
der frivilligt tusindvis af kroner. På 
40 år brænder du 13.335 kr. op, hvis 
du daglig ryger 5 cigaretter. Du vil
le i stedet have haft 99.910 kr., hvis 
du havde sat pengene i banken. 

Hvorfor? 
Hvorfor så brænde pengene op? 
Har du moralsk set over for din fa
milie lov til bevidst hver dag at for
korte dit liv? Tænk over det! 

(fra Ecco, 6. Drammen) 

sendes til SPEJDERNES MAGA
SIN, Volden 24, 4200 Slagelse, in
den den 1. april 1970. Skriv »Pa
truljechancen« uden på kuverten. 
Hvis du vil undgå at klippe i bla
det, kan du skrive kuponen af. 

CBAICE-IUPOI 
Vi tror, at vi bor længst mod nord/ 
syd. 
(Overstreg det ikke gældende.) 

Patrulje: ... 

Trop: .. 

PLs fuldstændige adresse : 

Bogønske: 

(PC-2-1970) 
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Spætte skriver om: 
-en patruljeleder 

Nu, da arbejdet allerede er godt 

gang i trop og patrulje, var det må

ske lige på sin plads at se lidt 

nærmere på denne brave kamme

rat, der står midt i arbejdet og får 
en forfærdelig masse ud af det. 

l kender ham jo så godt og har 

den 
praktiske 
side 
Primitivt 
lOGilAB 
Kan du koge vand 
. . ? 
1 papir ... 

', ,~ 
' , 
' ,' ', ,,' 

' , ' / )' , ' 
/ ' 

/ ' 
/ ' 

/ ' , ' 
/ ' 

ham inde på nært hold. Det er just 

ikke en af disse anmassende fyre, 

der går rundt og slår sig for bry

stet og siger: »Se, dette her har 

jeg lavet, er det ikke genialt, flot, 

hvad??« Nej, han går ganske stille 

og passer sin dont, og han har slet 

Tag et stykke kvadratisk, tykt , brunt papir 
og buk det i folder som fig . 1. Læg det 
sammen på midten som f ig . 2, og lav fig . 
3 ved at presse hjørnerne A ind ; det skal 
derefter se ud som Fig . 4, der er en anden 
måde at se fig . 3 på. Pres det fladt og buk 
A op til B som på fig . 5; det skal gøres på 
begge sider, og du får så fig . 6. Buk A 
over til B, som vist fig .7. Gør det på beg
ge sider, og du får fig. 8. Gør som på fig . 
9 og luk den ene side op. Buk den som vist 
på fig . 10. Pres ind ved A (som du gjorde 
ved fig . 2), så at du får fig . 11. Tag hjør
net A og buk det bagover, så du får fig. 12, 
gør det samme med den venstre side, vend 
papiret og gør det samme med bagsiden, 
så du får fig . 13. Saml snipperne på hver 
side , så du får fig. 14. Ved A på fig . 14 er 

der da et hul ; blæs ned i det, og du får 
en beholder som på fig . 15. Hæng den op 
som vist og hæld vand ned gennem hullet. 
Du kan da ved en spritflamme eller et lys 
få vandet helt i kog , uden at papiret bræn
der. 

4> * gv~~ ·~ 
7 8 ' fD ff 

ikke besvær med at nå, hvad han 

skal. Han vil allerhelst være ano

nym, men det kan han jo alligevel 

ikke være, og jeg tror, at det ville 

være forfriskende at studere ham 

nærmere. 

Det er en humørfyldt gut, der 

netop forstår at sætte ind på de 

rette tidspunkter og på passende 

steder, så der er ro i rækkerne, når 

det er påkrævet. Humøret har han 

altid rede, og det er vel nok en 
dejlig ting. 

Han forstår navnlig at komme 

med sine opmuntrende bemærknin

ger, når andre i patruljen er ved at 

køre træt, og så virker det vel nok 

forfriskende og får alle mand til at 

tage den sidste og afgørende tørn 

med et stort smil. Han har også et 

fint tag på arbejdsfordelingen, så 

alle som en arbejder med på op

gaverne, der som en selvfølgelig

hed bliver løst hurtigt og fikst, og 

så er der det fine ved det, at når 

det sker på denne måde, så bliver 

der tid til en rask sang, og så mel

der tilfredsheden sig over et vel 

udført arbejde, ligesom humøret 

stiger endnu en tak. 

Videre har han altid lagt sig på 

sinde at være noget for de små i 

patruljen og allerede inden opryk

ningen sikre sig et vist kendskab 

til de nye >>mænner<<, så de hur

tigt får dem til at falde til, føle sig 

tilpas i det lille, gode samfund -

PATRULJEN. 

Alle ser op til ham, fordi han kan 

sit kram uden vaklen. Det skaber 

respekt og tryghed i patruljen. Han 

er altid rede ·til at hjælpe andre, 

og så er der tillige det, at han altid 

sørger for, at alt er i orden til pa

truljemødet, og at der stadig sker 

noget nyt, så alle er glade og 

spændte på, hvad der nu vil ske. 
Han er i det hele taget en herlig 

kammerat, som vi sætter højt, og 

som vi alle følger i tykt og tyndt, 

ja, han er i det hele taget den helt 

rigtige patruljeleder, som vi alle er 

meget stolte af. 



spejder-
• lVISir 

Lay-out: 
l vor orientering om tryknmg af 
spejderaviser i de sidste 4 numre 
er ordet LAY-OUT blevet nævnt 
gentagne gange, så mon ikke det 
efterhånden må være på tide at for
tælle lidt om denne spændende, 
ofte forsømte, men meget vigtige 
del ved udformningen af spejder
avisen. 

Du vil sikkert give mig ret i, at 
der ikke er noget så trist som en 
tætskrevet side med en lidt uinter-

essant tekst. Det kræver overvin
delse at gå i gang med læsningen, 
som derfor ofte ikke bliver til no
get. Det var naturligvis ikke menin
gen efter al det arbejde, der ofte 
er lagt i fremstillingen af spejder
avisen. 

Med andre ord: Der må gøres 
noget for at gøre spejderavisens 
stof interessant, indbydende og til
lokkende. Det kan gøres ved hjælp 
af tegninger, indramninger, farver, 
»luft« og for de aviser med den fi
nere teknik, off-set og bogtryk, ved 
hjælp af fotografier. 

Teksten 
kan godt gøres iøjnefaldende med 
overskrifter (rubrikker), mellem
overskrifter, der fortæller læseren, 
hvad han/hun nu skal igang med at 
læse og varierede skrifttyper. Lan
ge linier er besværligere at læse 
end korte, hvorfor en spalteopde
ling ofte vil være nødvendig ved 
spejderaviser i store formater. 
(Prøv f. eks. at studere opsætnin
gen af et dagblads forside). 

... ..... 
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Illustrationerne 
Tegninger og fotos kan der næsten 
ikke blive for meget af, og det vil 
være en god regel, hvis 25-35% af 
siden udnyttes til dette formål. Na
turligvis skal der være en vis sam
menhæng mellem tekst og illustra
tioner. Illustrationerne skal ikke 
blot anbringes for at overholde 
ovennævnte regel, men må have 
relation til teksten. Jeg behøver 
blot at henlede din opmærksomhed 
på tegneserier og vittighedsteg
ninger for at overbevise dig om, 
hvor meget et foto eller en tegning 
i sig selv kan sige læseren. God 
fornøjelse ved fremstillingen af je
res spejderavis. 

Bis og ros: 
Fort Knox Times, organet for 2. 

Viborg, er på 16 sider og duplike
ret på foliopapir. Indholdet er al
sidigt, men kunne gøres fiksere, 
hvis der brugtes stencilpen, under
lag og skriftskabelon, som altsam
men kan fås hos den stedlige kon
torforsyning. 

RAVNEN, Nærum flok og trops 
blad er på 8 sider. De mange teg
ninger frisker godt op på siderne 
og giver lyst til at læse bladet. 
Trykningen er god, men gå bare i 
gang med mere utraditionelt stof. 
Et par hæse skrig skal lyde fra 
MAGASINET til RAVNEN. 

Flintebjerg flok og trop har sendt 
os FLINTEN, et stencilduplikeret, 
4-sidet blad i A-4 format. Indholdet 
og trykningen er udmærket. Prøv 
også her med stencilpen. 

Fra Norge har vi modtaget end
nu en udmærket spejderavis, nem
lig GRAVERN, udgivet af JAR 1 

(KFUK) og 1. Grav (Norsk Spej
dergutt-forbund). Formatet er A4, 
sideantallet er helt oppe på 16 og 
trykningen sprit-duplikering, men 
det synes, som om man i Norge 
ved, hvordan en spejderavis skal 
laves. Indholdet er virkelig interes
sant og udformningen sjov og 
spændende. Skal vi endelig kom
me med et lille minus må det blive 
følgende: Brug ved beskrivningen 
af masteren sort eller lilla carbon 
istedet for grøn. 



Wallo Wiidji kommer fra Vedels 
Egne. Bladet, der er på 4 sider og 
præget af en god orden, er sten
cilduplikeret Det kunne dog nok 
gøres mere spændende, hvis over
skrifterne for de enkelte stykker 
blev lavet med stencilpen. 

Fra 5. Odense - Set. Georgs 
trop, flok og klan har vi denne 
gang modtaget en avis, der er en 
kombination af bogtryk og stencil
duplikering. Denne form giver avi
sen et interessant præg, men kan 
tillige volde kvaler for redaktøren, 
når avisen skal fyldes. Også her 
burde stencilpennen tages i brug. 
Trykningen er pæn. 

RØGVENDEREN er patruljeblad 
for Elsdyr, 4. Hellig Anders. For
matet er A5 og de 12 sider giver 
plads for mange spændende ting, 
således også for en fortsat fortæl
ling. Kun samlingen af bladet kun
ne være bedre. 

PA UDKIG EFTER 
NYE 
SPEJDERAVISER 

Søren Spejder ... 
- mener, at det er på tide at 
komme ud af vinterhiet 

~ 

KO N F l R MAT l O N S GAVE R 
-eller noget at spare sammen til! 

SILVA-KOMPAS 
-det bedste der fås 
fra kr. 17,50 - 76,00 

GUITAR 
-de kendte »MUSIMA« 
kr.132,00-152,00-248.00 

LOMMEKNIVE 
rustfri m/negler. kr.11,50 
rustfri m/værktøj kr. 24,00 
rød m/11 værktøj kr. 29,00 

FELTFLASKE 
KIT-KAT 
med krus kr. 29,50 

PRISMEKIKKERT 
i læderetui 8x30 kr.105.00 

7x50 kr.132,00 

F ÆRØTRØJER 
org. håndstrikkede, 
udsøgte mønstre 
kr. 96,00 -106,00 -126,00 

Det Danske Spejderkorps Depot 
NØI'I'e Farimagegade 38 • København K - TeH. PA 41528 

Odense: Arhue C: Aalborg: 
Klostervej 19 Frederiksgade 69 Borgergade 5 

Telt. (09) 11 2418 Telt. (06) 13 3613 Telt. (08) 13 87 33 

Depotet er korpsets egen forretning og giver bonus til korpsets afdelinger 

;; ~ 
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junglenyt 
Da »Biåcc optrådte som detektiver 
Kirkeuret slog det sidste drønende 

slag. Klokken var 9. 17 ulveunger 

efter dem og sagde ved sig selv : 

>> De Blå, de Blå, de er snart for 

store til at være ulve, de har altid 

var mødt ti l tiden. De seks fra noget mystisk for! « 

Sidst blev bandelederen Egerns cykel 

stjålet og fundet af Blå Bande ved en 

mystisk hule ude i skoven. »Blå« be
sluttede at undersøge hulen den kom

mende søndag, når der var floktur. 

»Blå« havde meget svært ved at 

samle sig om andet end det, der 

stod dem i hovedet, nemlig den 

mystiske tyvehule ude i skoven. Til 

alt held skulle banderne ud enkelt

vis på »opdage lsesrejser«. »Blå« 

skulle nok opdage noget i dag, 

som ingen andre vi lle finde. 

Ikke så snart blev de sendt af 

sted, før det gik i galop mod hu

len. Floklederen så hovedrystende 

Nu kan det snart igen blive forår, hvor vi kan få de korte bukser på og komme 

noget mere ud i naturen. Her er et billede af en hollandsk ulvebande 
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»Blå« nærmede sig hulen, så 

sagtnede de farten , først listede de 

forsigtigt i skjul af kratskoven, de 

sidste 50 meter mavede de sig fra 

hver sin kant hen imod hulens ind

gang, medens en af dem klatrede 

op i et træ for at holde udkig. Tur

de man driste sig ind i hulen? Si

tuationen var langtfra hyggelig og 

farefri. Egern var klar over situa

tionens alvor; hviskende fik han 

banden til at ligge musestille, skjult 

af bladslør og grene. l virkelighe

den fortrød Egern, at han ikke alle

rede i går, da de fandt cyklen, hav

de meddelt tyveriet til politiet. Da 

giver det et gisp i banden. Fra hu

en lyder en sprukken stemme, der 

i en fæl tone udbryder: »Fejge us

ling og forrædder, fik du, hvad du 

fortjente, lod jeg dig trampe i styk

ker af 18 vilde heste, - men jeg 

vil nøjes med at gennembore den 

klump i dig, som hos andre kaldes 

hjertet, med denne rustne brød

kniv!« Blodet isnede i ulveunger

nes årer. .Mus, bandens yngste 

mand, gav sig til at græde. Efter 

truslen fulgte en kort pause, som 

yderligere forværrede situationen. 

Pludselig lød fra hulens indre en 

vild og gurglende latter efterfulgt 

af et brøl, så blev alt stille. 

Egern samlede alt det mod, han 

havde, og begyndte, efterfulgt af 

Baloo og Spurv, at krybe ind i 

hulen for at hjælpe den ulykkelige 

nødstedte. De 3 andre ulve blev 

udenfor som reserve og vagter. Da 

Egern havde kravlet et stykke, kom 

• 



han til en udvidelse af gangen, 
hvor et stykke sækkelærred var op
hængt som gardin, og bag hvilket 
en petroleumslampe blafrede og 
osede. En stemme lød atter jam
rende og klagende : »Nåde, nåde, 
tænk på min kone og vore 7 sultne 
børn! « Det eneste svar var et ilde
varslende : »Ha!« 

Da skete noget mærkeligt. En al
mindelig drengestemme siger plud
selig : »Tak, gutter, dersom l nu læ
rer jeres rolle godt, så bliver dette 
drama den store sukces til trops
festen i januar. Og så er vi enige 
om, at denne hule er Falkepatrul
jens hemmelighed. Skal vi så hur
t igt tage ud på skattejagten! « 

Egern var helt rolig nu. Det var 
altså Falkene, som indøvede et 
drama til tropsfesten, og det vår 
altså en falk, der dagen i forvejen 
havde lånt Egerns cykel nede ved 
tropshuset for ikke at komme for 
sent til prøven i hulen. 

Nu gjaldt det om ikke at gøre 
sig t i l grin. Stille og roligt listede 

B L- og BA-tur: 
En lørdag blev vi kørt i bil fra Is
lands brygge til Helsingør og tog 
færgen over til Helsingborg. Derfra 
kørte vi t il Gillastig, korpsets grund 
i Sverige. Vi nåede til hytten, og så 
skulle vi finde et sted at slå vores 
telte op, og derefter skulle vi deles 
i to hold, der blev kaldt hold 1 og 
hold 2, og de skulle selv rejse tel
tene . Og så skulle vi til at samle 
brænde ude i skoven, så vi kunne 
få noget at spise. Efter det skulle 
vi se, om vi kunne 20 opgaver til 1. 
og 2. stjernen. Som lejrbålsopgaver 
skulle hvert hold lave en sketch , og 
imens var Kirsten og Vagn ude og 
lave et natløb. Først skulle vi finde 
en løsning, hvor der stod, hvad vi 
skulle følge efter. Da vi kom tilba
ge fra natløbet, holdt vi fødselsdag 
for Sika. Vi fik kakao og lagkage, 
og efter det faldt vi til ro. 

Søndag morgen fik vi morgen
mad, og der skulle ryddes op i tel
tene. Vi kørte til en sø, og derfra 
gik vi til vandfaldet, hvor vi lavede 
en dæmning mellem nogle sten. 
Nogen tid efter skulle vi lave sno-

3 slukørede ulveunger sig baglæns 
ud af den slet ikke mystiske hule. 

>> Blå« var slet ikke oplagt til at 
finde dyremærkede grankogler den 
dag. 

Den eneste trøst, Egern havde 
den dag, var, at der om eftermid
dagen kom en meget sagtmodig 
spejder fra Falkene ned til ham og 
fortalte, at han om lørdagen havde 
lånt Egerns cykel , og nu var han 
bange for, at den virkelig var stjå
let. Spejderen var meget lettet 
over ikke at skulle erstatte Egern 

cyklen, men forstod iøvrigt ikke et 
ord af sagen. 

Historien om den mystiske tyve
hule i skoven kom aldrig frem i by
en. 6 skuffede ulve fra >> Blå« taler 
aldrig mere om den, men de er 
fast besluttede på i juleferien at 
opleve et rigtigt eventyr. Hele ban
den er nemlig inviteret 8 dage ud 
til Mus 's onkel, godsejer Bang, for 
at holde juleferie på >> Kvæsinge«, 
en gammel herregård med et spø
gelsesværelse. 

brød.Vi var også ude og klatre på 
nogle stejle sider, men så var klok
ken blevet mange, og der skulle 
gøres klar til middagsmaden. Vi fik 
junglepølse at spise. Bagefter ryd
dede vi lejren og gjorde klar til af
gang tilbage til lsiands brygge. 

Jacala, brun bande. 

VI ER l ULVE
JUBl-ÅRET. 
HAR DU FÅET 
SYET JUBl
MÆRKET PÅ 
DIN UNIFORM? 

Gul bande, Sundbyvester flok 
fortæller her om en søndagstur : 

Først var vi på brandstationen og 
se alle brandbilerne, bagefter var 
vi i Zoologisk have, der så vi alle 
bjørnene og fuglen, der kan tale. 
Vi så søløven, der fik mad, og vi så 
også giraffen, der spiste blade. -
Men det allersjoveste var delfiner
ne og legepladsen, hvor vi legede, 
efter at vi havde set alle dyrerne. 
Til sidst var vi oppe i det store 
tårn, og der kunne vi se hele Zoo
logisk have og hele København. 

Toomai. 

fa , hvem kunne ikke tænke sig en ris tet pølse og snobrød lige nu 
Foto : Kirsten Lerche-Thomsen 
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PIOIBBLBJB i RAVISO ••• tighed skal prøves. Der sker altid 

noget sjovt i RAVNSØ. Ja, forres
ten , vil du hellere lege med bånd

optager, lave højtaleranlæg, morse 
og telegrafere? Så skal du tilmel
des teknikergruppen. 

l Ravnsø skal vi fremad og opad. Din 
arbejdsindsats og dine ideer skaber 
fremtiden. Ulven er fra Ma c Doneli 
flok 
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3 gange har RAVNSØ-centret ind
budt til pionerlejr, og 3 gange har 

spejdere fra alle 4 spejderkorps 
været med til alle tiders lejr. l 1970 
indbydes du og din patrulje til pio
nerlejr i pinsen og efterårsferien. 
Vi skal i pinsen bygge en 60 m, 
stor canadisk bjælkehytte, vi skal 

lave et pottemagerværksted, pyra

midehus og en ny, udviklet land
namshytte. Selvfølgelig fortsætter 

vi med snitteværkstedet og patrul
jeduelighedstegnene ingeniør, land

skabspleje, geodæt og husbygning. 
På feltessen skal smedes store 
jernnagler til vort tårn . Vi skal se, 

om nogle vil lave stammebåd i 
døgndrift, og katamaraens sødyg-

NY-HEDEBY 

Så er vi klar igen . l pinsen mødes 

vi i Ny-Hedeby til den første lejr 
efter korpslejren . 

Vi glæder os til at se både kend
te og ukendte patruljer - troppe -

skovmænd - revers - piger (både 

rovitte r, ulvepiger og andre korps ' 
piger er velkomne). 

De aktiviteter, der hidtil har væ
ret kørt, fortsættes, men efterhån

den er det meningen, at der skal 
udvides med nye og spændende 

ting . Vi kan nævne murstensbræn

ding, vævning, smedning, støbning 
og fremstilling af inventar til og 
indretning af husene. 

l pinsen vil vi først og fremmest 

Husk! RAVNSØ er stedet, hvor 
dine ideer bliver prøvet. 

l pionerlejren kan der kun være 

100 piger og 100 drenge. Derfor 
kan du ikke regne med at være til
ren, før lejrledelsen har sagt, at 

der er plads til dig og din patrulje . 

Aben : 

Pinsen: 15.- 19. maj . 

Efterårsferien : 16.-25. oktober 

Lejrkontingent : pr. dag kr. 2,75. 

Alle nærmere oplysninger fås ved : 

Pionerlejrsekretær Tove Ståhlnacke 

Åkandevej 8, 8260 Viby J. 

tlf. (06) 14 77 62 

satse på at få byen op til standard 
og arbejde med pottemageri. 

Under lejren kan man overnatte i 
landmanshytte (hvis man har en) el
ler i telt. 

Man medbringer selv værktøj. 
Proviant bestilles sammen med 

tilmelding. Betales efter regning. 
Husk, det er pinse. 

Lejrpris pr. dag 3,00 kr. 
Lejren starter 15. maj eftermid

dag. 
Afslutning 19. maj middag. 
Man kan komme for en kortere 

periode. 

Tilmelding , der skal indeholde : 

antal 

ankomst 

afrejse 

evt. proviantbestilling 

sendes til 

DC Arne Tarp 

Kong Hansvej 11 

Vejle 

senest mandag den 4. maj. Man kan 
ikke få proviant ved senere tilmel

ding. 
På gensyn Brede Ole 

April-nr. vil indeholde andre spændende aktivitets

tilbud til DIG!! Vær orienteret-læs »MAGASINET« 



inter
nationalt 

Italien indbyder til 
EUROPE '70 CAMP PROJECT 
Det italienske spejderkorps ASCI 

(Associazione Scouts Cattolici lta
liani) indbyder danske spejdere til 

et ganske særligt arrangement. Al

le korpsets troppe i den italienske 
provins Lombard iet (det nordlige 

Italien) indbyder hver en trop til at 
deltage i deres sommerlejr, der 
der sted i perioden juli/ august. En 

uges privat indkvartering indgår 
også i programmet foruden sight

seeingture, bl.a. i Milano. 
Man tænker sig , at hver uden

landsk trop deles op i patruljer 
med hver sin patruljeleder, og hver 
patrulje deltager så i hver sin itali

enske trops sommerlejr, der vil va
re 10 dage. Alle deltagerne samles 
før •• uddelingen« i en stor lejr i da
gene 31 . juli til 3. august ved Galla

rate, der ligger 40 km fra Milano. 

Aldersklasse : 12- 16 år. Ledere vil 

kunne indgå i stabene i de italien
ske troppe. Pris pr. deltager: 15.000 
Lire + transport til og fra Milano. 
Udrustning aftales i forvejen med 

den italienske trop, man få forbin
delse med ved tilmelding . Omgå

ende meddelelse om interesse til 
undertegnede. 

The Maharashtra State Bharat 
Scouts & Guides 
indbyder til 
6th ALL-INDIA JAMBOREE 70 
Er du i tvivl om, hvor du skal til
bringe tiden mellem jul og nytår i 
år, så er her et forslag: Tag til 

AAREY MILK COLONY, der er en 
forstad til Stor-Bombay, hvor der i 
dagene 27.-31. december i år af

holdes en stor international lejr. 
Der er et meget omfattende pro

gram, der sikkert vil være særpræ
get både at overvære og deltage i. 
Alder: 14 år. Jamboreens motto er: 

•• BETTER UNDERSTANDING«. Pri-

sen kendes ikke i øjeblikket, men 
den er sikkert ikke stor. Det er 

derimod nok rejsen dertil, så det 
er vist kun , hvis du alligevel »er i 
nærheden « . . . 

Spejderne i Nottingham i England 
søger en dansk venskabstrop ... 
Vi har modtaget en henvendelse 

fra en trop spejdere - 34th Nott
ingham Scout Group - der består 

af 35 spejdere og 12 seniorspejde
re. De vil meget gerne have en 

dansk trop spejdere på besøg og 
fælles-sommerlejr i 1970 og ønsker 
til gengæld at komme hertil og lig

ge i lejr i Danmark med den dan

ske venskabstrop, de håber at få 
gennem denne notits. l forbindelse 
med besøget i England kan de og

så tilbyde nogle dages privat ind
kvartering i spejderhjem. 

En række invitationer 
fra Sverige 
Danske spejdere er inviteret til at 

deltage i d isse svenske lejre. De
sværre ligger nogle ubelejligt for 

dansk skoleferie, ligesom privat 

indkvartering som regel ikke kan 
finde sted efter lejren. Det kan 

muligvis ordnes, så det kan ske in
den lejren. 

KFUM :s och KFUK :s Scoutfor
bund inviterer til 
AA-Lejren ved Brosarp i Skåne ik

ke langt fra Malmi:i. 4.-11 . august. 1 

uge privat indkvartering. Alder 10-

18 år. Antal deltagere : 400. Pris sv. 
kr. 1 00,-. 
ARDRE-LEJREN i nærheden af 

Visby på Gotland. 22.-30. juni. 1 

uges privat indkvartering. Pris sv. 
kr. ca. 150,-. 

Svenska Scoutforbundet invite
rer til 
Usjonas-Lejren i nærheden af 

Karlsborg ved Vattern. 15.- 22. juli. 
1 uges privat indkvartering . Pris sv. 

kr. 1 00,-. 
Tromto-Lejren på øen Tromti:i i 

skærgården ud for Karlskrona i det 
sydlige Sverige. 27. juli- 5. aug. 1 

uges privat indkvartering. Alder 12-
18 år. Pris sv. kr. 120,-. 
Trehornslagret i Tiveden i nærhe

den af Laxå mellem søerne Vanern 

og Vattern . 8.-17. august. 1 uges 
privat indkvartering. Alder 10-18 

år. Kun personlig udrustning. Pris 
SV. kr. 70,-. 

Siljanslagret ved søen 
larne. 8.- 15. august. 1 
indkvartering. Antal 
2000. Pris sv. kr. 125,-. 

Siljan i Da
uges privat 

deltagere: 

Vastkust-Lejren på Kragenas ca. 

30 km syd for Stri:imstad på vest
kysten. 28. juli- 5. august. 1 uges 

privat indkvartering. Antal delta

gere : 4000. Alder 10-18 år. Pris sv. 
kr. 75,-. 

Snapphane 70-Lejren ved Tydinge 

ikke langt fra Hassleholm. 8.-15. 
august. 1 uges privat indkvartering. 

Pris s v. kr. 1 00,-. 
Det gælder for alle disse lejre, 

at de er etableret som paralellejre 
- altså både for drenge- og pige

spejdere. Evt. interesserede bedes 
snarest henvende sig - og ikke se

nere end 15. april - til Fællesrådet 

for Danmarks Drengespejdere, 
Postbox 44, 1002 København K. 

Indbinding af 
"Spejdernes 11agasin"!! 
l lighed med sidste år kan vi igen tilbyde indbinding af »MAGASI

NET« til en pris af kr. 20,- pr. årg. incl. forsendelse. Dette tilbud 

gælder såvel 1969-årgangen som årgangene 1967 og 1968, men 

disse må da ved indsendelsen være bundtet særskilt. 

Bladene sendes til »Spejdernes Magasin«, Volden 24, 4200 Sia· 

gelse. Beløbet, kr. 20,- pr. årg., skal samtidig indbetales på post

giro konto nr. 166273. Vi gør allerede nu opmærksom på, at bladene 

kun vil blive indbundet og returneret, hvis beløbet er indbetalt. 

Vedlæg en seddel med tydeligt navn og adresse i blad nr. 1. 
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(Fra SCOUT) 

Ir du god til at finde fejl Y 
Kig godt på tegningen. Som du kan se, er der meget, der er forkert og mær
keligt. Sæt en ring om alle de fejl du finder. Klip siden ud og send den 
SPEJDERNES MAGASIN, Volden 24,4200 Slagelse inden den 1. april 
1970. Mærk kuverten »FEJ L«. Vi har 3 gode præmier for de bedste løsninger. 

Navn: ---------------------------------

Alder: -------------------------------

Adresse: ------------------------------

Flok/trop ___________________________ _ 

• 


