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Set. Georgs dag 

l anledning af Set. Georgsdagen d. 
23. april viser vi nogle kunstneres 
malerier af Set. Georgs kamp mod 

dragen. 
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Inde mellem Korsikas skovklæd
te i.Jjerge ligger en lille hyggelig 
landsby. Husene er små fæstninger, 
for i makien, der omgiver lands
byen, levede fØr i tiden de, der var 
blevet fredlØse, fordi de havde væ
ret med til at fuldbyrde vendetta, 
blodhævn. 

Men oven over landsbyen, hvor 
skov og mark hØrer op, strækker 
græsgangene sig. Her vandrer den 
korsikanske hyrde sommeren igen
nem med de store fåre- eller gede
flokke. Storslået er udsigten her 
oppe. Man ser ud over det blånen
de Middelhav. Lodrette falder de 
forrevne klipper ned i havet. 

Her så jeg ham, den unge hyrde 
der kaldte på sit forvildede kid. 
Han var klædt i den sædvanlige 
mørkebrune flØjlsdragt og den 
bredskyggede hat skærmede ham 
mod solen. 

Han listede langsomt og forsig
tigt hen mod det lille gedekid. Han 
lokkede og kaldte så nænsomt, i 
hånden havde han en dejlig dusk 
af de friskeste urter han kunne fin
de. Han bØd dem stilfærdig frem. 

Hvad var der da i vejen? 
J o, det lille kid havde af friskt 

græs ladet sig lokke ud på den 
yderste spids af en klippe. Klippen 
faldt hundrede af meter brat ned 
mod havet. Her ude på klippesiden 
stod kiddet med alle fire ben sam
lede under sig, det så meget kry 
ud, og anede ikke den fare, det 
svævede i. Hyrden kendte den og 
kaldte. 

Aldrig har jeg bedre forstået det 
billed, Jesus bruger om sig selv: 

»Jeg er den gode hyrde, og den go
de hyrde sætter sit liv til for fåre
ne«. 

Hele bjerghyrdens tålmodige, om
sorgsfulde og ofte farefulde liv 
gemmer sig i dette billede om den 
gode hyrde, der sætter livet til. 

Det var jo det, der skete, da den 
kristne påskefest blev til. Dengang 
mennesker korsfæstede Jesus Kri
stus, da satte den gode hyrde livet 
til. Jeus havde gennem sit liv, gen
nem sit ord villet kalde os menne
sker bort fra afgrunden, det vil si
ge fra at gøre det onde. Jesus kaldte 
os til at tjene Gud og mennesker. 
Så vendte man sig mod ham :1g 

korsfæstede ham. Men skønt vi 
mennesker var så onde mod ham, 
blev han ved med at holde af os 
mennesker. - - Se, var det hele 
nu endt med Jesu død, så havde vi 
set det smukkeste menneskeliv, der 
var levet på jorden, men et menne
skeliv, der endte med et nederlag. 

Nu ved vi alle, at det budskab, 
den kristne kirke fik at bringe 
menesker ned gennem tiderne, var 
ikke budskabet om ham, der led 
nederlaget, men om Jesus Kristus, 
den opstandne frelser. Det var den
ne tro, der forvandlede en flok ban
ge apostle til de, der midt blandt 
deres fjender modigt bekendte:: ~vi 
har set Jesus Kristus«. Det er bud
skabet om opstandelsen, der også i 
dag kan hjælpe os til troen på, at 
også for os er Jesus den gode hyr
de, der kalder og drager os ind til 
Gud. 

Glædelig påske! 
Fritz Lerche. 



Overdommeren har ordet ... 

Landspatruljeturneringens over
dommer, lederen af korpsets spej..., 
derarbejde og førertræning, Thor
kild Glad retter på denne side en 
hilsen til alle Kipanda-patruljer -
og andre-

Er I virkelig levende patruljer eller er 
I kun en flok d .. . m . . . . . (Dette er 
sidste Kipandaopgave, der ikke tæller 
med, prikkerne angiver en slags hånd
værkere). 

Hvis I er det sidste, så er I vel alle
rede ude af spillet. Betragt I så fald ikke 
jeres indsats som spildt, selv om I ikke 
gennemfØrte. I opdagede, at patrulje
sammenholdet ikke var så godt, og du 
indså vel, at det navnlig var din skyld 
og ikke blot dine kammeraters. Du gjor
de for lidt selv og virkede ikke ophid
sende nok på dine kammerater til at få 
dem med. Hvad ~~:ør man så? No~~:le hæ
ver armene selvopgivenrle mod himlen 
og giver kammeraterne skylden, andre 
samler patruljen om sig og forklarer 
dem, at vi (ikke l) må tage os (ikke jer) 
sammen, hvis der skal blive en god pa-
trulje ud af dette her. . 

Og gør det så, selv om I ikke kan gen
nemføre hverken Kipandcs eller Wakam
ba, gør det for jeres egen skyld, for så 
vil I få meget mere ud af jeres spejder
tid. Spejderarbejdet er som et træ med 
frugter, hvis man passivt læner sig op ad 
det, får man een angang imellem, hvis 
man ryster træet, får man dem allesam
men. I glemte at ryste Kipandatræet. Vel, 
så ryst trops- og patruljearbejdets træ 
kraftigt fremover, så skal I bare se, hvad 
det giver. 

Og I, der gennemførte Kipandaen, I går 
naturligvis i spænding, om I kommer 
med i slutfinalen-undskyld- Wakam
baen. 

Der er jo ingen grund til at bruge 
fremmedord, når vi har gode danske og 
zuluanske. 

Måske har I allerede slået jer fer bry
stet (bØr kun ske i enrum) og sagt til 
jer selv: :.Vi duer«. Men nu gælder det 
ikke at hvile på laurb:-errene, man må 
videre mod nye eventyr. 

Bliver I udtaget til Wakambaen, så 
gælder det om at gå i hård træning med 
alle spejderfærdigheder, for korpsets 60 
bedste patruljer er iklfe gode at bides 
med. Jeg er meget spændt på at se jer 
t il s:>mmer, for det I laver, vil jo sige 
n )g et om korpsets standard, om h var me
get I har lært. 

Og husk så, at den pati·ulje, der vin
der, må være en levende patrulje med 
godt sammenhold og en god tone, med 
sit bestemte særpræg, der giver sig ud
slag i en vis fantasi. Jeg har set fantasi
løse patruljer, der lavede opvarmede ba
jerske pøiser og medbrag\ rØdgrød i lejr, 
og jeg h<Jr set patruljer, der selv kom
ponerede mystiske, men velsmagende 
retter efter patruljens hemmelige op
skrifter og under bestemte ceremonier, 
der var nødvendige, for at brygget kun
n-e lykkes. 

Der skal nu cen gang være forskel på 
spejdersport og moderne . flaskegaslej r
sport, som den p:-aktiseres af adstadige 
medborgere , . :?d vore badestrande. Det 
gælder ikke om at slippe nemt fra tin
gene, men det gtelder om at finde char
men ved liet ude i naturen med de hjæl
pemidler, naturen stiller til rådighed og 
ikke ret meget mere. Dristighed, fantasi, 
primtivtet, kammeratskab, . godt humør, 
selvkritik, opfindsomhed er nogle af de 
egenskaber, der skal til for at vinde Wa
kambaen, men også for at . få fat i frug
terne på spejderarbejdets træ, og jeg øn
sker jer alt muligt held dertil. God jagt! 

Thorkild Glad. 

Listen over de til W AKAMBAEN 
udtagne patruljer bekendtgøres i 
næste nummer. 
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Darzee, junglens lille bevingede 
budbringer, kom flyvende over ul
veflokken, som lå og solede sig. 

- God jagt, ulve, god jagt 
Mowgli. Har I hørt nyhederne. My
rerne, de gule, store myrer har sat 
sig i bevægelse på deres årlige 
vandring. Det ser ud til, at de kom
mer hertil. De er ude i tre store 
flokke, der som jættefloder strøm· 
mer herimod. Når de mødes, vil de 
spærre alt levende i denne del af 
junglen inde, og derefter slipper in
gen, som ikke kan flyve, ud. Jeg og 
min familie farer rundt for at ad
vare, men det er ikke let at nå alle. 

- Tak, det kan mærkes, at vi er 
af samme kØd og blod, og det skal 
være os en glæde at hjælpe dig, om 
du skulle søge vor hjælp. Hvor 
langt bort tror du, myrerne er? 

bånd mødes, dra
ger de fremad, og 
båndet breder sig 
ud over det om
ringede område, 
hvor myrerne an
griber alt det le
vende, de kan få 
fat i. De klatrer 
op i træerne og 
overfalder fugle
ungerne. De over
falder markens 
dyr og sprøjter 
deres bedøvende 
gift over dem i 
sådanne kaskader, 
at både hjorte 
og bjørne må gi
ve op. 

De kryber ned 

Mowgli be.taler en gæld 
Af Fontus W. Lønberg 

- Det er ikke let at sige, jung
len er tæt, men måske er de her, 
inden natten er forbi. Begiv jer af
sted i god tid med ungerne. 

- Har du advaret Baloo, Kå og 
Bagheera, råbte Mowgli. 

- Ja, alle er advarede, men jeg 
ved ikke, om Kå hørte mig, for 
han er træt efter sit sidste måltid. 
Farvel, jeg må advare Hathi og 
Nilghai også. 

Der opstod stor uro blandt ulve
ne. Alle næser lØftedes mod Akela, 
som hurtigt besteg rådslagnings
klippen. Efter et Øjebliks tavshed 
forkyndte gammelulven: 

- Alle hunner og hvalpe går i 
sluttet flok under ledelse af Rak
sha. Etåringerne danner fortroppen 
under min ledelse, men angrib ikke, 
hvad I så møder. Alle andre gamle 
ulve danner bagtroppen og forhin
drer at flygtende dyr trænger ind 
i flokken og splitter den. Mowgli 
må gå sin egen vej og tage så man
ge ulve med sig, som han behøver 
for at opsøge Kå og meddele ham 
faren og sørge for, at han kommer 
ud. Skynd jer! 

Mowgli vinkede til sine fire brØd· 
re og skyndte sig ind i junglen. 

De gule myrer er på vandring. 
De kommer .i tusindvis i lange, 
brede bånd, som snor sig frem gen
nem junglen. Når flere sådanne 
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i jordens gange og angriber muld
varpe, jordrotter og orme. Deres 
masser . er uimodståelige, selv om 
en enkelt myre kun er farlig for 
de mindste insekter. Derfor flygter 
junglens dyr, når myrerne påbe
gynder deres årlige vandring. 

Det var mod denne myrehær, 
Mowgli og hans brødre skyndte sig, 
medens alt der kunne lØbe, sprang 
mod redningen. De vidste, at Kå 
plejede at sove ud efter et måltid, 
og de vidste også, at det ville blive 
svært at få ham vækket, hvis han 
havde fået et stort måltid, og at 
det var endnu værre at tvinge ham 
til at bringe sig i sikkerhed. 

Pludselig mødte de Bagheera. 
Rasende ga:lloperede han mod dem 
med mængder af myrer i pelsen. 
Hurtigt pillede Mowgli de små 
væmmelige kryb af ham, og ime
dens fortalte Bagheera: 

Kå ligger ved Den fældede Eg 
på sin vante plads. Jeg har en gæld 
til ham siden natten med Bandar· 
log ved de kolde nuler. Jeg for
søgte at vække ham, han slog Øj
nene op, og jeg sagde ham, hvilken 
fare junglen svæver i. Da hørte 
jeg den dumpe støj fra et myretog. 
Jeg vidste, at jeg ikke kunne flytte 
Kå, så jeg kastede mig foran my
rerne og ledte dem væk fra ham. 
men jeg tror sandelig, de havde fil -

et bugt med mig, Bagheera, om I 
ikke var kommet. Jeg har dog al
lige..-el betalt min gæld til Kå. 

- Vi, der er af samme blod, reg
ner ikke med fordringer, svarede 
Mowgli, men vi regner med skyld. 
Du tænker kun på, at du står i 
gæld til Kå, men ikke på din for
dring i~o.s mig fra den samme be
givenhed og mange andre gange. 
Nu er det min tur til at betale no
get af min gæld til Kå. Du har 
gjon, hvad du kunne. Følg vort 
spor, så kan du med nogle spring 
komme O\'el en sti fuld af myrer, 
og de-refter er du reddet. 

- · Tak, lille broder. tak ulve. Vi 
håber alle på skæbnen. God jagt! 

Med mægtige spring forsvandt 
Bagheera, medens brØdrene skynd· 
te sig videre. Medens de sprang, 
SCigde Mowgli: 

- Hvis vi finder ham fØr my
rem~. så får vi tid nok til at væk
ke ham. Hvis myrerne kommer fØr 
os, sf, må I slå og bide ham, til han 
vågner. Han bliver vild, han bider 
os måske, men vi skal have ham 
væl>l~et. Vi skal! Der er ikke langt 
til flodt.:n, og han skal derhen, om 
vi så skal slæbe ham! 

Nu var de i Nærheden af Den 
Fældede Eg. Da hørte de den uhyg
gt>lige knitren af hundredtusinde 
myrers fØdder. Det var den myre
hær, hvis fortrop Bagheera ledte 
på et andet spor . . 

Kå lå med lukkede Øjne og sov 
sin dybe middagssøvn. 

De så også noget andet. De så 
et bimd af det store myretog hur
t:gt bevæge sig frem mod det so
vende bytte. I løbet af nogle mi-



nutter vilie myrerne nå Kå. De 
ville samle sig omkring hans hoved 
og på e:en gang styrte sig over Øj
nene og bide sig fast i Øjenlågene, 
og når han i sin vanvittige smerte 
så op, ville de bid~:: 5ig ind i hans 
øjne. Når han fØrst var blind, ville 
han være et værgelØst bytte, thi da 
kunne han ikke k\lmme væk, og 
han,: store styrke ville ingen virk
ning have overfor de små myrer, 
der ville æde sig længere ind i 
kroppen. 

På et Øjeblik var drengen hos 
ham. Han rev et par slyngplanter 
til sig og slog på Kå med dem for 
at få de myrer, der allerede var 
begyndt at kravle op på ham, væk. 
Ulvene sprang op på Kå og sparke
de ham, slog ham og hoppede op 
og ned på ham. Kå vågnede, slog 
øjnene op og slog med halen, så 
Gråben kastedes i en hØj bue ud 
til siden. 

Mowgli slog hårdt ud efter Kås 
hoved med sine planter, for at få 
myrerne bort, han vadede i mæng
der af dem, medens han skreg: 

- Kå, Kå, myrerne er over os, 
skynd dig at vågne, vågn! Ulvene 
bed ham, slog ham, tvang ham til 
at røre sig! 

Ulvene blev ved at bide, slå og 
kradse, og endelig syntes Kå at 
vågne. Men myreflokken blev stør
re og større. De klatrede op på Kå, 
de klamrede sig fast til Mowgli, de 
bed sig ind i ulvenes ben, og de 
blev stadig flere og flere. Endelig 
begyndte Kå at røre på sig. 

Det gik ikke hurtigt for Kå at 
slæbe sig ned til floden med den 
råbuk, han lige havde ædt, men 
myrerne kom ikke stort hurtigere 
frem. Men de kom. Masser af dem 
hagede sig endnu fast på Kås ryg. 
Masser af dem klatrede op ad 
Mowglis ben og bed sig uhyggeligt 
fast og bag dem myldrede det med 
uoverskuelige mængder af myrer, 
der var fyldt af .raseri over, at byt
tet syntes at undgå dem. Tomme for 

tomme kom de nærmere stranden. 
Nu kom Gråbror susende og· viste 
vej. Så skimtedes Waingunga, en 
stok lå i vandkanten og skvulpede 
·op og ned. Mowgli skØd Kå ud på 
stokken. Med tydelig anstrengelse 
snoede Kå sig ud på stokken. 
Mowgli vadede ud med den, skØd 
den ud, greb fat i en gren og stage
de ud på floden. Ulvene svømmede 
foran dem, og de var nu reddede. 
Men endnu var kampen ikke helt 
forbi. Hvor træerne bØjede sig langt 
ud over vandet, klyngede hele flok
ken af myrer sig til grenene, som 
hang ned over de svømmende, og 
mange bid tilfØjedes dem, inden de 
var udenfor de glubske småkrybs 
rækkevidde. Mowgli måtte pille 
dem af i lagvis, og tage en efter 
en væk fra både Kå, ulvene og sig 
selv. Da de var kommet godt over 
på den anden strandbred, fik han 
trukket Kå op på stranden, for 
slangen var igen sovet ind. Den nat 
og den fØlgende dag vågede Mowg
li ved Kås side, men han lagde og
så urter på ulvenes og sine egne 
sviende sår. 

Da der igen var ro i junglen, da 
myrerne havde trukket sig tilbage, 
kom Kå en nat ved fuldmåne til 
rådsklippen, bad om ordet og sagde: 

- Aldrig fØr har jeg, Kå, været 
i andres vold, aldrig tidligere har 
jeg behøvet at frygte nogen. Nu 
har jeg lært, at min styrke ikke 
rækker langt, og at det ene skyldes 
mine gode venner blandt ulvene, 
der med fare for deres eget liv red
dede mig. Både Bagheera og Mowg
li har udlignet tidligere skyld, og 
for første gang i mit liv står jeg i 
gæld, og jeg er glad for, at det er 
til Seeoneflokken. Vi er af samme 
kØd og blod, og mit bytte er jeres, 
når som helst I vil smage det. 

Kan 

jeg 

hjælpe? 

Kan jeg hjælpe? 
Der er de folk, der mener, at 

spejdere bedst viser deres hjælp
somhed ved at redde andre folk fra 
livsfare, ved at redde den lille 
dreng, der er faldet i havnen, stand
se et løbsk hestekøretØj eller sluk
ke en brand. SelvfØlgelig skal spej
derne være beredt i disse tilfælde 
og søge at afværge ulykken, men 
de skal dog ikke gå nede i byen og 
vente på, at et eller andet skal ske, 
så de kan vise deres heltemod. De 
små ting lægger folk skam også 
mærke til. Jeg havde forleden en 
oplevelse nede i byen, der viser en 
af de små ting. 

En dame kommer trækkende 
over fortovet med sin cykle, i cyk
lestolen har hun en lille dreng på 
ca. llh år. Hun søger en plads i 
cyklestativet, men der er ingen. I 
det samme kommer en af kolon
nens spejdere forbi, han går hen til 
damen, og lidt efter går hun ind i 
forretningen, medens spejderen hol
der cyklen og laver sjov med den 
lille dreng. Jeg går over til en bu
tiksrude og kigger ind, for nu vil 
jeg hØre, hvad der videre vil ske. 
Spejderen genkender mig ikke. 

Damen kommer lidt efter ud og 
går hen til cyklen: :tDu. skal lige
godt have en skilling for din ven
lighed«, siger hun. 

:tNej tak, fruec, svarer han, :.jeg 
er spejder, og det er min pligt at 
hjælpe, når der er brug for min 
hjælpe. Han giver damen sin cykle 
og går roligt videre. 

Det var · en spejder værdigt at 
handle på denne måde. 

»Flinten«. 

Forsidebilledet 

- et up to standard flag 
skulle være en hilsen til alle 
de patruljer, der gennemfør
te alle opgaver i Kipandaen. 
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Med mindre din patrulje er gan
ske ny, har I sikkert en del mate
riel, som jeres materialforvalter 
sikkert passer vældigt godt på. Det 
er i alle fald en nødvendighed, for 
det repræsenterer en stor værdi i 
dag. Og det kræver vedligeholdelse 
og regelmæssige eftersyn. Bedst er 
det at opbevare det samlet - det 
gør vel de fleste patruljer - på et 
tØrt sted, vel oftest i patruljens el
ler troppens lokale i et aflast, men 
ikke for tæt skab. Vi skal i det fØl
gende se lidt på de forskellige ting, 
dog må jeg gore opmærksom på, at 
ikke alle lærde er enige om, hvil
ken type af materiel, man skal an
vende, så jeg må nøjes med at give 
udtryk for min mening derom. Vi 
tager 

Teltet 
fØrst. Og det skal være af en rigtig 
kvalitet, ikke såkaldte strandtelte, 
men gode og solide telte, der kan 
tåle at anvendes i al slags vejr. Det 
skal være regntæt dvs. at det, når 
det er rigtigt rejst, skal kunne hol
de regnen ude. Regntætheden af
hænger - foruden af dugens tæt
hed og kvalitet - af telttagets 
hældnigsgrad, dvs. vinklen mellem 
telttaget og teltstangen. Den bØr 
ved de fleste duge være 35 til 38 
grader. Kan du måle det? Hvis I 
står overfor at anskaffe et telt, må 
I tænke først og nøje overveje, 
hvilken kvalitet dug, I skal anven
de. De sværeste (Anny Duck og 
den slags) er solide, men vejer godt 
til i bagagen. Mellemkvaliteten 
(Cottonette f. eks.) vejer mindFe 
og er, hvis man passer godt på det, 
meget holdbart. De faes også far
vede. De lettere kvaliteter (Silke
nette eller Campette) er meget let
te og altså behagelige at transpor
tere, men man skal passe voldsomt 
godt på dem. I dag bliver de fleste 
teltstoffer imprægneret mod jord-
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Patruljens udrustning l 
Gamle Vildsvin giver i dag gode råd b om patruljens telt 

slåethed - en stor fordel. Men snak 
med Depotet derom. Prisen må I 
nok også se på - det er forresten 
glædeligt, at høre om mange pa
trulJer, der efter krigen selv har 
væH·t i stand til at tjene til deres 
egent telt. Det er nemt i dag! 

Gode råd 
Vi kan også drØfte typer. Det vil 

vi nu ikke her. De fleste foretræk
ker vist det kanadiske telt. Størrel
sen er også værd at diskutere, men 
det ser ud til at flere og flere pa
trulje:- går over til at bruge 2 fire
mandstelte i stedet for l ottemands
telt Det sidste er i forholdet det 
billigste, og der kan hele .patruljen 
være samlet i tilfælde af regnvejr, 
men det er tungere at transportere. 
Det mærkes især på vandrelejre. 
Fordelen ved de 2 halvpatruljetelte 
er, at de fordeles på flere spejdere 
og således lettere at have med fra 
sted til sted. 

El kanadlok telt 

Teltet bØr have :.dØr« i begge en
der. Man lufter bedre ud og kan 
lukke for vinden uden at flytte tel
tet. Takskægget bØr være af pas
sende bredde, der dækker de lod
rettE' vægge mod regn, og det er en 
fordel, at det har regnfang, der går 
ud over gavlene. Hvis I bruger 
oversejl (det beskytter godt både 
mod regn, kulde og varme), er tag
skæg og regnfang ikke nødvendige. 
Mange anskaffer et oversejl til et 
gammelt telt og kan således bruge 
dette længere. 

Se efter om alle forstærkninger 
er i orden fØlgende steder: teltryg
gen (undgå tovværk her, det kan 
ikke tørres ordentlig), hvor bardu
nerne fastgøres ( messingringe), og 

hvor teltstangens spids går gennem 
tagryggen. 

Græskanten bØr være mindst 12 
cm bred, tagskægget 20-30 cm, og 
bardunerne af hamp eller bomuld 
(ikke sisal). På større telte anven
des med fordel ~kraftstrammere« 
på dobbelte barduner (se tegnin
gen) . Dørlukningen bØr være dob
belt, så fligene griber godt ind 
over hinanden. Teltstængerne kan 
være to- eller tredelte. Mon ikke 
de fleste foretrækker tredelte. der 
lettere lader sig transportere uden 
at forulempe andre. Plokke bor op
bevares i en særlig pose. Du bor 
vide, hvor mange du skal have med 
hjem! Og en pose til teltet er en 
nødvendig beskyttelse. Det beskyt
ter yderligere. hvis du ruller - det 
rene og torre - underlag udenom, 
inden teltet kommer i posen. 

Teltunderlaget skal være absolut 
vandtæt , således at man ikke kan 
presse fugtighed igennem det. Brug 
det altid, men fjern fØrst grene, 
sten og muldvarpeskud (!) - og 
du sover bedre. Om dagen lægges 
det sammen, så ikke patruljens 
medlemmer snavser det til efter 
tur. Olierede underlag lægges med 
den olierede (blanke) side mod 
jorden. Undgå at gå på det med 
fodtØj på og spild ikke fedt, petro
leum el. lign. på det. Et hul må 
straks repareres- det bliver større 
og større dag for dag. De bedste 
underlag i dag er imprægnerede 
bomuldsunderlag. Få dem ikke alt 
for tunge. 

Behandling 
Teltet skal behandles ordentlig -

bade når det bruges, men ogs'i nar 
det stuves. Læg det omhyggeligt og 
rigtigt sammen (se tegningen) . -
Hvis bardunerne er fugtige. hold 
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dem da så vidt gØrligt uden for 
dugen. Man kan ikke altid undgå 
at skulle pakke teltet sammen, når 
det er fugtigt, men sørg for at få 
det hurtigst muligt ud af posen 
igen og få det rejst - eller hængt 
til tØrre. Ellers kan det nemt blive 
jordslået. Det kan det forresten og
så, når fugtighed trænger op i den 
nederste del af teltvæggen. Undgå 
dette ved at lØfte teltvæ.;gen lidt 
ved hjælp af nogle små stokke, så 
luften rigtig kan komme til at tør
re det. Gode telte er i dag impræg
nerede mod skimmelsvamp, ikke al
ene stoffet, men også forstærknin-

Sådan læ~r~res teltet sammen>-

Et lille hul ved siden af 
teltstanren klarer rernvejret 

rulle alle dØre og de lodrette sider / ·· · 1 1 , _· 
ge; ~=jr~::-d~~~~tes teltet ved at~~- · 

op. (Så kan man også se, om I har · . , 1 ~ . 
orden i teltet). Er alle bændler i 
orden? Om natten kan den ene dØr · · · · · · · 

Et lille vindue l ~ravlen .. ______ __. 

eller halvdØr næsten altid stå åben. Sådan lurte• et vådt telt 

Hvis det er koldt, kan I lave et lille 
vindue med en pind (se tegningen) . 
I blæsevejr kan man sikre teltet 
med ekstra (selvlavede) træplØkke 
eller med et stykke træstamme lagt 
over bardunerne. 

Diamantgrav graver jeg først, når 
det skønnes nødvendigt af hensyn 
til vejr og jordbund. Ofte kan man 
nøjes med en ganske smal rende 
eller revne, men anbring i alle til
fælde græstørv \'æk fra teltet -
det andet er ikke noget hyggeligt 
syn! 

Den mindste flænge i teltet må 
straks repareres - også den bliver 
kun større og større, hvis I lader 

Sådan rt-Jse" lelh•t 

stå til. I lejren må det ske så godt, 
man nu kan gøre det selv, men el
lers står man sig ved at lade en 
fagmand gøre det. 

Bardunerne slækkes i regnvejr 
og iøvrigt hver aften ;inden duggen 
falder. Et lille hul ved siden af 
teltstangen kan gøre underværker. 
Det skal kun være et par centimeter 
dybt, og her placerer du teltstan
gen. Flyt den op om morgenen igen. 

Var der nogen, der faldt over 
bardunerne? Det var der ikke, vel? 
Og står teltet slapt og sølle? Nej, 
for så beboes det af slappe folk! 
Der var heller ingen spejderhatte 
på teltvæggen; vel? Eller håndklæ
der og badebukser hængt til tørre 
på bardunerne? (Det tager ingen tid 
at hænge en tørresnQr op). Lom
mer på teltvæggene er kun til ska
de. Teltet kan gå ud af facon, man 
glemmer at tømme dem, eller de 
fyldes med det dejligste regnvand! 

Inden teltet stuves væk - på et 
tørt sted - ingen fugtig kælder -
skal det være knastørt, og det skal 
ses efter. Manglende hægter, bar
duner og bændler skal erstattes. -
Var bardunerne også tørre? Under
laget afvaskes, så det bliver ganske 

· rent - det skal også tørre - også 
når det er olieret, ellers går det til 
i vinterens lØb. PlØkkene renses 
omhyggeligt en efter en. Alumini
umsplØkke gnides med en indfedtet 
klud, mens jernplØkke gnides godt 
ind i fedtstof. PlØkposen holdes 
ucl~>n for teltposen. 

Tellf't Juneo ad 

Et gammelt telt kan imprægneres 
igen, men snak med en fagmand 
om det;. inden I starter. Derimod 
kan det ikke nytte at lade et telt 
farve for at dække jordslåethed. 

Den lovede artikel om hvor
dan man laver en rigtig Af
rika-tromme kommer i næste 
nummer. 
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Ja, vi skal jo også hØre om vore 
egne forfædre. stenalderfolkene. De 
fleste af os mindes endnu tydeligt 
den interessante stenalderboplads, 
som Steen Blicher divisionen ind
rettede i Grenaalejren. Det var en 
oplevelse for de spejdere, der var 
med i denne specielle lejr, og det 
er en oplevelse. som også du og 
din patrulje kan komme til at op
leve, når det igen bliver lunere i 
vejret. 

De fØrste 
stenalderfolk, der Kom til Dan
mark, var rensdyrjægere, der fulg
te med renerne nordpå, efterhånden 
som isen trak sig tilbage, og lav, 
mos og småbuske begyndte at gro. 
De fØrste stenalderfolk levede af 
jagt, fiskeri og indsamling af r ød
der og frugter og begyndte senere 
at dyrke jorden og blev mere fast
boende. 

Hytter og huse. 
De fØrste hytter har sikkert væ

ret meget primitive, så primitive, at 
man ikke har fundet rester af dem 
og derfor ikke ved, hvordan de har 
set ud. Men mon ikke man har la
vet nogle meget primitive hytter af 
grene og tækket dem med lyng og 
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STENALDERFOLK 
I den fjerde artikel om etnografiske folk 

fortælles i dag om vore egne forfædre 

STENALDERFOLKENE 

Til venstre et 
billede af Steen 
Blicher dl v .s 
oelvlavede 
stenalderbåd 

lØv? Der er heller næppe nogen 
tvivl om, at man som •tækkema
teriale« har anvendt s-kind af ned
lagte dyr. 

Derimod har man fundet en slags 
barktæpper lavet af fyrre- og bir
kebark, og de har uden tvivl været 
anvendt som husbygningsmateriale 
og gulv. Det største tæppe, man har 
fundet, er 5 m i kvadrat, og så sto
re skønner man, at husene har væ
ret. Et mindre kan dog klare det, 
og i Magasinets nr. 10 årgang 1951 
kan du læse om, hvordan indianer
ne byggede barkhytter. Men du må 
selv digte dig til, hvordan de nor
diske hytter har set ud. 

Af rigtige huse fra en senere tid 
har man fundet en del, de fleste 
forholdsvis store. De har været 
bygget af græstørv, der har været 
lagt i lag ovenpå et fundament af 
sten. Væggene har været meget 
brede, 75 til 100 cm, og taget sand
synligvis lavet af halm, strå eller 
græstørv, støttet a! træstolper, der 
hvilede på væggene, eller lodret
stående stolper i væggene. 

På tegningerne kan du se grund
rids over to af de mindre huse, man 
har fundet spor af. Det ene har 
været gravet halvvejs ind i en 
skrænt (Troldebjerg på Langeland). 

Ud mod det fri har der været en 
bred væg af græstørv eller jord 
med en dØråbning flankeret af to 
stolper og inde i huset et stensat 
ildsted. Bagvæggen mod skrænten 
har bestået af vægstolper med flet
tede grene, hvorimellem man har 
klinet lE~r. 

Det andet har været et fritståen
de hus (Ørnkul, NekselØ), der også 
har været bygget at græstørv. Det 
har haft ildsted omtrent i midten, 
og gulvet var lavet a:f stampet ler, 
nogle steder belagt med almindeli
ge sten. Huset her har været ca. 
3 X3 meter. 

Madlavningen 
fandt fortrinsvis sted udenfor, hvor 
man lavede nogle stensatte ildste
der. Det indvendige ildsted har 
mest været brugt for varmens 
skyld. Til •Opbevaring« af ilden 
(tændstikker var ikke opfundet!!) 
gravede man en grube i jorden og 
ved hjælp af hjertemuslinger, der 
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er gode til at holde på ilden, kun
ne man i en sådan grube holde il
den natten over. (Ved du forresten, 
at en ganske almindelig tØrv holder 
udmærket på ilden?). 

De første stenalderfolk levede 
næsten udelukekode af kØd, som de 
muligt har røget eller stegt. BrØd 
er lavet af græsfrØ, men først da 
man lærte at dyrke korn, fik brØ
det større betydning. Kornet blev 
knust og malet ved hjælp af en 
rund sten, som skubbedes frem og 
tilbage i en trugformet granitsten. 
BrØdet har nok været bagt på en 
opvarmet sten. 

NØdder, bær, frugter og rØdder 
har udgjort et godt supplement til 
den daglige mad. 

Flintestenene 
har været af meget stor betydning 
for vore forfædre . Af dem frem
stillede man alle mulige slags red
skaber og våben. Det er faktisk slet 
ikke så svært at fremstille brug
bare reskaber af flint, som man al
mindeligvis tror. Også du kan med 
lidt tålmodighed lære det. Først og 
fremmest må du prøve. Begynd 
med en stor flintesten, del den med 
et slag i to dele, der hver for sig 
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BESN0RING> PÅ PILESPIOS 

får en nogenlunde plan flade. Nu 
slår du i skrå retning mod dennes 
kant, og du vil se, at du kan fjer
ne små skiver flint og på denne må
de lave pilespidser, små lmive eller 
en slags Økse. Men du må nok øve 
dig noget, og du skal huske, at kan
ten ofte kan blive så skarp, at den 
ikke er stærk nok. I så fald er man 
tvunget til at banke lidt af det 
skarpeste af, hvilket nok kan synes 
ærgerligt, men prøv nu engang, 
hvor godt man i virkeligheden kan 
hugge i træ med en slet ikke sær
lig skarp flinteøkse. 

Øksehovedet snøres fast i en 
flækket gren med læderstrimler. 

Ben og hjortetakker 
har man også anvendt til forskelli
ge redskaber. Materialet er nemt at 
save i, men i hine tider er de frem
stillet ved bearbejdelse, skrabning, 
hugning med flint og ofte pudset 
tilsidst. Af disse ting kunne frem
stilles Økser (ofte kombineret med 
et flintestykke) , pilespidser, spyd
odder, dolke, kamme, fiskekroge, 
prener og kØller. Ved at studere 
tegningerne kan du nok finde nogle 
ideer. 

Af et kohorn lavede man et blæ
seinstrument, selv om det næppe 
har kunnet give mange forskellige 
toner, men som signal må det have · 
haft betydning. 

Smykker fremstilledes af rav og 
dyretænder. En slags dolk eller 
kniv lavet af en vildsvinetand har 
man også fundet. 

En del af disse arbejder har man 

KAM ~~~KEKRO<; 

OLIELAMPE 

SK;H. 

Øverst: en lenk•l frematliles 
Jliederst: forskellitre reøaUater 

smykket med ornamenter, fortrins
vis fine zig-zaglinier, vinkler og 
trekanter. 

Lerarbejd er. 
Af ler fremstillede man krukker 

og kar. Efter at leret har været 
godt æltet, og således let at arbejde 
i, har man formet sig de ting, man 
ønskede at lave. De større kogekar 
(ja, man kogte i dem! ) blev • byg
get. af lerstrimler, der blev lagt 
ringformet ovenpå hinanden. Det 
minder en del om den måde, man 
indtil vore dage har lavet de kend
te jydepotter på. På tegningerne 
kan du se en del forskellige former. 
Lampen har været en art olielampe 
med lØs væge. Som brændstof har 
sælolie været brugt. 

I begyndelsen pyntede man kun 
lertingene med en række fingeraf
tryk eller nogle hak. Senere lavede 

Læs videre side 72! 
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c) Kunne betjene en telefon kor
rekt. 

Det er en selvfØlge, at spejderen 
er inde i betjeningen af den spe
cielle type af telefonapparater, der 
benyttes i den by eller den egn, 
hvor spejderen opholder sig. 

Der benyttes i vort land 5-6 for
skellige typer, og da det vil bringe 
for vidt at omtale dem alle her, 
overlades det til dig selv at finde 

· ·,td af, hvordan telefonen netop på 
din egen egn ser ud og betjenes. 

Når så du har fået forbindelsen, 
må du fØrst og fremmelit melde, 
hvem du er, (fjerns:·net er jo end
nu en forholdsvis ny foreteelse), og 
meddele, hvem du ønsker at tale 
med. Når du kaldes pr. telefon, 
melder du dig straks ved navn og 
ikke blot et ~hallo«. Dersom <:>n te
lefonsamtale afbrydes, inde11 :-: am
talen er forbi, lægger begge rpret, 
og den, der har kaldt fØrste gang, 
forlanger på ny forbindelsen. 

Melding pr. telefon. 
Meldingen må afgives stykke for 

stykke, og hvert nyt stykke må 
fØrst dikteres efter at modtageren 
har gentaget forrige stykke rigtigt. 
Forstår modtageren ikke en passa
ge i meldingen, siger han l> ikke for
stået«, hvorefter afsenderen må 
gentage den. Gentager modtageren 
forkert , siger afsenderen »rettelse«, 
hvorefter modtageren siger ~klar«, 
og sidste stykke gentages af afsen-

B E R E D S K A B S MÆR K E T 
LONELY BULL fortæller denne gang 

om telejonbetjening og ruteskitser 

deren. Talen skal selvsagt være ty
delig og langsom, ikke råbende. 

Og så er det ikke din opgave at 
underhold~ modtageren med priva
te bemærkninger. 

Eksempel på en telefonmelding : 
TF er afsend,er og PF er modtager. 
TF ringer op: »TF N. N. her«. PF: 
»PF R. R. her, klar«. TF : »Send 
straks to spejdere til. - - «. PF: 
Send straks to spejdere til - - << . 
TF: »- - Hjørnet af GrØnnegade 
og Rådhusstræde - - <<. PF: »- -
hjØrnet af Grønnegade og Rådhus
stræde - -«. TF: "_ - på cykle 
medbringende forbindskasse «. PF: 
»- - på cykle medbringende for
bindskasse«. _ TF: :~> Gentag«. PF: 
»Send straks to spejdere til hjØrnet 
af Grønnegade og Rådhusstræde på 
cykle medbringende forbindskas
se«. TF: »Klokken er nu 21,17«. 
PF: »Klokken er nu 21,17«. TF: 
»Slut«. PF: ~slut«. 

Du må foruden den fornødne te
lefonteknik lære dig at slå op i en 
telefonbog. Det kan du sagtens! Ja, 
mon egentlig? Tag din telefonbog 
og kig lidt nærmere i den, og du 
vil sikkert opdage, at der er flere 
oplysninger der, end du egentlig 
havde ventet. Du skal endvidere 
kunne skaffe dig oplysninger hos 
centralen, vide, hvad der forstås 
ved nummerkoritoret, notering, te
lefonvagt, reservetelefonen ; vide, 
hvorledes du skal kalde over rigs
telefonen, og hvorledes du skal 
sende telegrammer pr. telefon. Alt 
dette kan du finde oplysninger om 

i telefonbogen på de specielle sider. 
d) Kunne benytte et kort, tegne og 

fØlge en ruteskitse. 
Det vil være ganske uoverkom

meligt her at lære dig at bruge et 
kort, og du kan så mange steder 
finde, hvad du skal bruge for at 
lære dig selv L

1ette meget interes
sante felt indenfor spejdersporten. 
Det er jo ikke noget, du bØr være 
helt ukendt med, og ønsker du 
yderligere at dygtiggØre dig i brug 
af kort, vil jeg anbefale dig at an
skaffe Langkildes bog »Kort og 
kompas«. Den er ikke støn.:. end 
du kan overkomme at læse og læ
re den, og så er den billig. 

I den vil du også finde alt om 
kortskitser, dog vil jeg her lige 
minde dig om, at en kortskitse skal 
være som en melding: kort, klar og 
præcis. Dvs. den skal kun indehol
de det absolut nødvendige i retning 
af sideveje og signaturer og lign. 
- og nordpil. 
e) Kunne foretage simple cyklere

parationer. 
Du skal sørge for, at din cykle 

altid er i mØnstergyldig orden, men 
det er naturligvis unødvendigt at 
minde en spejder om det. 

De simple reparationer, der her 
er tale om, er fØlgende : lapning, 
skifte ventilgummi, samle en 
sprængt kæde (evt. med simple 
midler som en stykke ståltråd), på
sætning af kæde og stramning af 
samme. Endvidere skal du kunne 

Læs videre side 72! 
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Ekaempel på ruteskitse, Jandforhold. Eksempel på ruteskltse, byforhold. 

70 



. qode -tå.d om spejderhallen 

Det er egentlig ret nemt at holde 
spejderhatten pæn, og her fØlger 
nogle tips om, hvorledes hatten bØr 
behandles, så den kan få en lang 
levetid - og endda være pæn hele 
tiden: 

I. 
En spejderhat har ligesom andre 

hatte godt af at blive bØrstet, men 
bØrst den altid med luven, dvs. mod 
solen. Altså venstre om. Hvis hat
ten er våd, eller der er mudder på, 
skal den være tØr, fØr man børster. 

II. 
Har hatten været regn og er 

gennemblØdt, må man ikke tørre 
den på eller i nærheden af kakkel
ovn eller radiator. Den tørrer bedst, 
hvis man lægger en avis på et bord, 
krænger remmen ud af hatten og 
stiller hatten på den udkrængede 
rem. Man opnår derved, at hatten 
tørrer, og at det fedtstof og væde, 
hatteremmen har opsuget, tørrer 
helt væk. 

III. 
H vis hatten på grund af regn, 

tryk eller på anden mMe er kom
met ud af facon, kan man nemt få 
den i facon igen. Her tænker jeg 
navnlig på skyggen. 

er dybt rort over den modtarne tll
lldserklærlnr or har siden l. febru
ar rJorl en del for at renvinde alt 
ramle huld, som han fall:;tlsk har 
tabt renuem deltareise l Klpandaen. 
Hans spejderhat har rennemr'et en 
kar or fremtræder l den rammel
kendte facon, or siledes Yoereude 

' frisk or veloplart lallaer ban alle 
Jokkelah•r med Ikke rlnre stolthed. 
Ran spekulerer nu pl, b•or manre 
medlemmer, der akjnler alr bar 
præsidlet or ræUer et sted mellem 
' ., !0.-. 

Hatten indeholder hattestivelse 
(spritlak) , og denne stivelse knæk
ker i brugen. Ved hjælp af damp 
fra en almindelig kedel kan man få 
stivelsen til at virke igen. Stivelsen 
forlader altså ikke filten, som så 
mange tror. Når du damper hatten, 
må du passe på ikke at give den 
for meget damp ad gangen, da fil
ten ikke tåler dette. (Hatteremmen 
kan slet ikke tåle damp). Man hol
der så hatten ca. 15-20 cm over 
kedlen og ordner ca. 1!4 af pulden 
ad gangen, indtil man har fået den 
facon, man tilsigter. Skyggen gØres 
blØd med damp eg på ca. % ad 
gangen, og for hver gang lægges 
hatten på et plant kØkkenbord og 
stryges med et koldt strygejern el
ler bagsiden af en klædebØrste, ind
til denne fjerdedel er lige, og man 
fortsætter til hele skyggen er lige. 

Efter mange års brug bliver en 
hat til sidst blØd, og damp kan ik-

~t b~tecJ 

ke mere hjælpe. Man ser mange, 
der har bØdet på den ulempe ved 
at påsmØre sukkervand eller cellu
loselak. Af denne behandling bliver 
den blank, skjoldet og grim, og den 
bliver meget varm at gå med. Den 
er meget stiv og ubehagelig at have 
på og er omtrent Ødelagt, idet fil
ten efterhånden knækker. Der fin
des i handelen et udmærket mid
del, der hedder »Proof-it«, et pla
sticpræparat, som den fabrik, der 
laver spejderhattene, anbefaler. -
Dette præparat påsmøres, efter at 
hatten er bØrstet og dampet i den 
facon, du vil have. Lad så hatten 
ligge til den er hel tør. 

Bjørn Glyng. 

til 
redaktøren 

Først i febr. må
ned modtog redak
tøren et brev, som 
han straks videre
sendte til Jokke, for 
hvem brevet var af 
betydning for. Jok
ke har med sin sæd
vanlige grundighed 
studeret dette og ser 
ganske stolt ud. I 
den anledning har 
han bedt om ekstra 
god plads i dag -
og redaktøren har 
billiget dette - for
uden at han til hØj
re gengiver det her
lige brev i facsimile. 
lØvrigt overlader re
daktøren trygt be
svarelsen af brevet 
til Jokke. 

"~• h<>.t ~t"'l\t'"" \11"~t"'- \,u "'te.\. ~\o• wtt \,.\~\ ~Uc •, 
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Iia. OtnY\t ~9ltjHdt , "'"11"tm<ll-td.t u."d.ttM~\tt ~l ""' n~\.~ ()'i\t 

~l.kc ha.t h\\o.\\e\ "Ott\ KCI>e """ h\\C<de• "' O\ o.\ ned\<~q~e 
~\e\\ . \J\ ~o•dm \\ .. ~ ~" t\ij\.~cJ o k k t\\ bo.~ e 

MM ud~t~~veru O Gange 
.-1 '

0
.Jla!!!..' Meltemrum ,g . 1 A { 

- lltu! 4>M"~~ .. 
Præsident. 

,R~~l~ . ~. 
O eneral 1. Næslfo rmand Po tmand. 

sekretær. 
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Stenalderfolk (fortsat fra side 69 ) . 

man en række prikker eller lodret
te og vandrette striber ved at pres
se noget tråd ind i leret, mens det 
endnu var vådt. 

Som klædning 

anvendtes skind. Til at begynde 
med har man bare svøbt sig ind i 
stykke skind, senere kunne man la
ve en slags kofte, der holdtes fast 
til kroppen af et skindbælte. Der
udover har man nok brugt en lØst
hængende kappe. Hvis man ikke 
gik barbenet, svøbte man fØdderne 
ind i skind, og senere lavede man 
en slags sandaler med snører op 
ad benene. 

Tilsidst kun dette: Man var dyg
tige bueskytter, plaskede i selvlave
de både (det er et stort arbejde, 
men det kan laves) og fiskede. (Du 
kender ganske sikkert en primitiv 
og enkel måde at fiske på). 

Og så god jagt, hvis din patrulje 
får lyst til noget at dette her. 

Gamle Vildsvin . 
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' HYIIII 
l t ' 1 
NUMi~O 269 

PRIX , ~O Fr. 

THAEEPENCii 

Månedens PRÆMIEOPGAVE 
Det bliver vist en vanskelig op

gave denne gang, men lad os nu se. 
Du ser her nogle afklip af forsider 
fra andre landes spejderblade. Nog
le af dem viser kun bladets navn 
med nogle få andre oplysninger, 
andre er mere udfØrlige, og så er 
de alle klistret sammen i en pære
vælling. Det er din opgave at hitte 
ud af, fra hvilke lande disse blade 
stammer. Der er 9 ialt, og du skri
ver blot de 9 landes navne på et 
ark papir og sender dem til D.D.S., 

Beredskabsmærket (forts. fra s. 70 ) 

forandre hØjde af styr og saddel. 
Det er ingen skade til at være godt 
orienteret om de forskellige dele af 
en cykle og have nøjere kendskab 
til reparationer i det hele taget, så 
du skulle »gå i lære << hos din cyk
lesmed; han hjælper dig sikkert 
gerne med at lære meget mere, end 
du ellers kan klare, og du kan må
ske til gengæld give ham en hånds
rækning i ny og næ. når han har 
meget at bestille . 

Fiolstræde 19, KØbenhavn K senest 
den 20. ds. Vi udsætter en tier til 
den, der udtrækkes blandt de rig
tige. Måske er opgaven så svær, at 
du godt kan prøve at sende os dit 
resultat, selv om du kun finder de 
7 - det kunne jo være . .. . 

Man siger . at han krndf"r allf' dyr l skoven 
(Boy '• llf~l 



fllf ffalkepatruljens krønike 

· Poltvi/e w e e h- end den.{/.- 2 .l.- n?at/s. · 

Vt" fo5' td frof'pen& h'jtte veci Nørresfrand o;j 

; tt'tl>ragt.e en hygyeli_j af/en vecl pe;s en, hvor vi 

, drøftC?cle chancerne Tor at 6/tve placeret td Wakorn· 
. boen. v,· hober endnv. 

Efter fiaghejsnin!Jen om rnor9enen prøvede vi 

en sn1jeøvelse . Ole layde nogle pappioder i skov· 

e,- var f i /alt og lue,· havde 'i>tl nvrrllner (rra 1 - 10). 

Nr. IO !tf nær177est Ole OJ nr.J /æ,..,g»l væk ira ham . v,· and,·e 

sne3 os s.8 ind 17'0d Ole, der råb fe navnene p8 dem, ha~ 

·efterhånden .ser. Oe ,gi~ da. ud ar le.!Jen. /øvn3t s.kvlle vi se at 

at p& så mange piae/er .S:Jm rnuhJ~ uden at Ole så os.. Svend blevden 

bedste. flan fik. fat pc! 6åde nr. 1, 3 o.Y G. Key ;;R nr. 3 ay h/c:- f7æs.fhedsl. 

På vej t:'n h.Jern fil hytten, tnødle V• en skov -

o,·be;der. Ole var straks kvik, 09 do skovo,bejde,·en, 
vcu borte, bod han 0177 a f 9ive et sl'lnalerne17f ot~ 

hot77. Det blev ikke særlio ~, , · oodf. V/ må se os 
..j ~...... ~N ., 

bedre for næste 90'19. ~~~/fi143(~~~~~~~ 
/Jo v,· t? o rr1 fil ba;;e i-il '-::;li~ •. l l ~ hyrlen, l~t.mne• v t' 

. . 5 ~-'\\\t '\f 'Il/ 
tkke f'tnde leen, der var "' ''t b/Pvet idtaye. Merr 

oppe pa" loftet /t! han o_:; holdff'osl t'en 

dårltj elektrisk ledn/ny1 bev/o's·t/ø~ ".J mat." Men v/ handlede kvikt 

03 f't'o hor77 kvt'kket op.- En e/ram a f, ·sR. .SPØ:J af'falf mellem Ole 

oq Steen. 
Erter n-rtdclatjf>n q vecle vt 17 ver et par stylte,· o 

r~ncer med dem. 
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Baden-Powell lærer dig at tegne II 
Tegn et hus, et træ, en mand, 

hvad I vil, og få derefter fat i bil
leder af de samme ting og tegn 
kopier efter disse. 

Find selv ud af, hvad I skulle 
have tegnet anderledes. 

Når I tegner en mand, skal I 
passe på ikke at gøre hans arme 
for lange i forhold til kroppen. Det 
er en almindelig begynderfejl. I 
skal spørge jer selv: Ville hans 
hænder nu også nå omtrent til 
knæene, hvis jeg lod ham holde 
armene ned langs siderne? Og så 
vil I temmelig sikkert opdage, at 
de ikke vil nå ham nær så langt. 
Men så er tegningen gal. I virke
ligheden er armene måske slet 
Ikke for lange, oftest er de tvært
imod for korte og benene for lange, 
men I har blot givet ham en lille, 
kort krop og næsten slet ingen 
hals. 

Har I nogen sinde set et billede 
af Michel Angelo? - I ved, at Mi
chel Angelo er en af de største 
kunstnere, verden har haft. 
Hvis I ser et af hans billeder, vil 
I kunne lægge mærke til, at han 
altid har været ganske særlig på
passelig med at tegne sine mænd 
i det rigtige forhold. 

-----------
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Han har engang lavet en uhyre 
simpel lille målestok, som man kan 
bruge, når man vilprØve, om man 
har tegnet sine mænd rigtigt; og 
den kan I også bruge. 
· Det er den, I ser her. Som I vil 
se er det en kvadrat, der er delt i 
fire lige store kvadrater, og de to 
Øverste kvadrater er delt i 3 lige 
store bælter. 

Se engang på tegningen til hØjre, 
så vil I se, at midterlinien i det 
store kvadrat går lige midt igen
nem manden. Hans fØdder rører 
ved stregen forneden. Hans arme, 
der er strakt ud til siderne, rører 
lige sidelinierne med fingerspid
serne. Hans hoved og hals fylder 
lige det øverste bælte - nØjagtig 
1/ 6 af manden. 

Dette er, hvad Michel Angelo 
har ment var de rigtige forhold i 
det menneskelige legeme, og når 
han har kunnet klare sig med den
ne målestok, må · I også kunne 
gøre det. 

Ud'trykket. 
Når I er nået så vidt, at I kan 

tegne omridset, formen af en ting, 
gælder det om at få givet den ud
tryk, få lidt liv i den. 

Aage Meyer, 
l. RudkØbing flok. 

Finn Rasmussen, 
l. RudkØbing flok. 

Jeg så forleden dag et udmær
ket billede, en lillt areng på 5 år 
havde tegnet af sin mor. 

Han kunne godt have tegnet 

hende som billedet til venstre, men 
det havde han ikke gjort. Det var 
en dag, det var rigtig stærkt blæ
sevejr, og derfor tegnede han hen
de som billedet til hØjre, og jeg 
fandt, at det var ganske udmærket 
gjort. Læg engang mærke til så
dan en kjole, der flagrer og flagrer 
i blæsten; - det er virkelig slet 
ikke sådan at få fat i de ustand
seligt skiftende linier. Man må 
lægge godt mærke til, hvordan den 
viser sig et kort Øjeblik, og så teg
ne disse linier ned efter hukom
melsen. 

Her ser I en tændstikspejder (a). 
Her har I fået ham til at gå (b) . 
Her lØber han (c). Og her har I 
endelig tegnet ham 1Øbende (d). 

Det er ikke så dårlig en ide at 
begynde med at gøre udkast med 
små :o>tændstikmænd«, til man har 
fået dem til at gØre, hvad man vil 
have dem til. Så tegner man dem 
bagefter større og giver dem det 
rigtige omrids. 



Rask ulveunge får broncekorset 

Henning J\.lortensen 

Nu er der igen en rask ulveunge, 
som har gjort sig fortjent til korp
sets broncekors for livredning. 

Det er bandefører Henning Mor
tensen fra l. Struer flok. Henning 
havde været ude at bade og stod 
netop og var ved at klæde sig på, 
da han hØrte hØje råb om hjælp. 

Råbene kom fra en 7-års dreng. 
som havde stået ude på en 40 m 
lang badebro, da han pludselig fik 
overbalance og faldt i vandet; han 
kunne ikke svømme og ville sik
kert være druknet, hvis ikke Hen
ning straks havde kastet tØjet fra 
sig og var lØbet ud ad den lange 
badebro. Uden at betænke sig 
sprang han ned til den lille dreng, 
som allerede havde været flere 
gange under vand. 

Henning var en dygtig svømmer. 
og han fik hurtigt bjerget drengen 
i land. Nu kom en større dreng 
ham til hjælp, han forstod at give 
kunstig åndedræt, og det var n Ød
vendigt, for den lille fyr var be-

vidstløs. Efter nogen tids forlØb 
kom han dog til bevidsthed igen, 
men havde Henning betænkt sig, 
fØr han sprang til, var det sikkert 
ikke ·endt så godt alt sammen. 

Ja, det var igen en lille sand hi
storie om en rask ulveunge, som 
havde Øjne og øren åbne, som det 
sømmer sig for en rigtig ulv. 

På billedet kan I se Henning i 
fint reglementeret uniform med 
bandefØrerstriber, mange duelig
hedstegn og nu også det fine bron
cekors. 

Til lykke, Henning! 

En fin knobtavle. 
Ulveunge Mogens Kilian Chri

stensen, 3. Åbenrå flok har sendt 
»Magasinet« en fin knobtavle, han 
selv har lavet. Mogens havde læst, 
at spejderne til landspatruljeturne
ringen skulle lave en sådan, og så 
ville han vise, at han også kunne. 
Desværre kan vi ikke vise jer et 
billede af den, men den var fin, og 
knobene var rigtige. 

}{ære ulve! 

Ulveunger i junglen har fire ben, 
et hoved og en hale, men det er der 
jo mange andre dyr, der også har, 
Det har både geden, grisen og gi
raffen - og de ligner dog ikke hin
anden af den grund. De har hver 
deres specielle bygning og særlige 
kendetegn. Ulvene· kender man på 
kroppen og pelsen, og alle ulve ser 
næsten ·ens ud. 

Lige sådan med drenge-ulveun
ger, de har som andre drenge et 
hoved, to arme og to ben, men man 
kender dem med det samme på 
uniformen: den mØrkeblå sweater, 
de korte, blå benklæder, den grøn
ne hue med de gule striber og tør
klædet , der er en og samme farve 
indenfor hver flok. Og som ulvene 
i junglen holder de uniformen hel 
og ren. De lader ikke snavs og plet
ter blive siddende på den og sør
ger for, at den ikke bliver laset og 
revet på jeres vej gennem junglen. 

Folk venter · sig altid meget af en 
dreng i ulveuniform. De går ud fra 
som givet, at I både er hØflige og 
velopdragne, at de kan bruge jer 
til at overbringe en besked eller lØ· 
be et ærinde og har i det hele taget 
tillid til jer. 

Denne tillid må I gøre alt for 
ikke at skuffe. Det skylder I jeres 
flok. Husk altid at være en god og 
en glad ulveunge, enten I er i uni
form eller i jeres almindelige tØj . 

Til venslrr t-l lræ- lidt stift- Ul bojn~ t"r 

drt beryndl Kl bhese- O( regne . llet giver ]ly ·li alveanrer fra Portoral hPntPr vand 
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En ny fortælling af Peter Tini 

Tæt uden for ThorskØbing lig
ger grevskabet Bregneborg, hvis 
store, uberørte skove strækker sig 
helt ned til fjorden. 

Det er en tidlig søndag morgen, 
hvor dagslyset knapt har sejret 
over natten. Sneen ligger som et 
blØdt tæppe over skovbunden, men 
dette tæppe er overalt mønstret af 
dyrespor, derimod ser man ingen 
spor af mennesker, og det har sin 
årsag i, at greven til Bregneborg 
helst ser sin skov fyldt med vildt. 
Mennesker er der spærret for. -
Dem kalder han med hån for 
»skovsvin«. 

På en lille lun slette omgivet af 
tæt krat kommer midt i dæmrin
gen en dreng gående. Han ser på 
sit ur, hvorpå han udstøder en lyd 
i en udskåret træflØjte, som når en 
råbuk brØler om efteråret. Da han 
har flØjtet, bliver der uroligt i 
krattet omkring ham, og lidt efter 
kommer 10 raske drenge lØbende, 
alle iklædt spraglede kofter og 
stramme knæbenklæder. De ligner 
middelalderlige væbnere. 

Da alle er samlede, søger man 
henimod en forhØjning i et afsides 
hjØrne af sletten, sikkert en for
ladt rævegrav; efter at man fik 
fjernet nogle isklumper og græs
tØrv ved forhøjningen, kom en lem 
til syne. Det var nedgangen til en 
herlig hule, som de 11 drenge selv 
havde gravet i de sidste måneder. 
Hulen var stor og rummelig og for
synet med ildsted, hvis skorsten, 
der var bygget af røde drænrør, 
udmundede i en tæt tjørnebusk, 
for at røgen ikke ~kull~ rØbe hu
lens tilværelse. 

Drengene tog plads i hulen og 
fik snart tændt ild, således at en 
hyggelig varme bredte sig i den 
klamme hule, godt blandet med 
røg, som dog alle havde vænnet 
sig til. Drengene var ganske almin
delige drenge fra gasværkskvarte
ret i Thorskobing. De havde lavet 
en hemmelig bande, som de kaldte 
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»Robin Hood og hans mænd«. Når 
disse drenge havde gjort deres 
pligter i hjem og skole, levede de 
et herligt naturliv her ude i sko
ven, idet de søgte at ·leve som de 
fredlØse, men tapre mænd i Robin 
Hood-bogen. De tilbragte tiden 
med bueskydning og stokkebryd
ning og sporing. af vildt. For at 
blive optaget i banden skulle man 
med bue og pil kunne nedlægge en 
krage eller et egern. Det var abso
lut ikke nogen dyrevenlig sport, 
men det tænkte drengene ikke på, 
og det må straks siges, at de om
gående dræbte det vildt, de fik 
ram på. For at blive optaget skul
le et nyt medlem desuden klare 
sig hæderligt i stangbrydning med 
bandens stærkeste dreng; han hed 
»Lille Johan«. 

Pastor Fugl i knibe. 
Midt i Bregneborg sogn havde 

Pastor Fugl sin hyggelige præste
gård. Pastor Fugl var en ganske 
ung Præst, fuld af virkelyst. Han 
var i besiddelse af et strålende hu
mør og var altid rede til en spøg. 

En lørdag eftermiddag i marts 
måned var han meget alvorlig, det 
kneb for ham at samle tankerne til 
a~ skrive sin sØndagsprædiken, det 
g1k rent ud sagt ikke for ham. Li
ge i mørkningen tog han sit ældste 
tØj på, greb sin knortekæp og be
lavede sig på en tur ud i den en
somme Bregneborg skov. Snart be
gav han sig ud i den vilde og ube
rørte skov. Ad små stier gik han 
gennem krat og over sletter. Hans 
tanker .gik på flugt, g han var langt 
inde i sin tale. Så langt væk var 
han i tankerne, at han snart ikke 
vidste, hvor han befandt sig. 

Samme eftermiddag mødtes i hu
len »Robin Hood og hans mænd«. 
De sad hygg~ligt o milden og drØf
tede den uro, der i den senere tid 
havde været i den fredelige skov. 
Det skyldtes, at der i de sidste må
neder havde været krybskytter i 
den stille skov. Selvfølgelig regne
de rigtige »Robin Hood folk << ikke 
krybskytteri for en forbrydelse 
dertil var de alt for indlevede i 
deres fantasiverden, men drengene 
syntes, at de havde en særlig ene
ret på skoven, og derfor ville de 
gØres deres for at sætte en stopper 
for det. 

Der var nu mørkt i skoven, men 
et pragtfuldt måneskin kastede sit 
hvide lys gennem træer og grene. 
Drengene krØb ud af hulen og gik 
ud i skoven. Bedst som de står i 
et krat, ser de i månelyset en my
stisk person komme travende. -

Forl&ættes i næste nummn 



SPEJDERNYT FRA NÆ;R:OG FJERN 

Peter Dufresne, Aalborg 
1936-1952 

En af Baden-Pawell's livsbetragt
ninger var den, at et menneske 
måtte siges at have udfyldt sin 
mission her på jorden, såfremt han 
forlod denne verden en smule bed
re, end han fandt den. Flygtigt ly
der det måske ikke af så meget, 
men ved nærmere eftertanke viser 
det sig at være et stort krav. Sær
ligt stort forekommer det, hvis det 
rettes til en 16-årig. Tænk, hvor 
kort tid han har haft til at finde en 
livsindstilling, og hvor lille en 
kreds mennesker han har været i 
berØring med. Disse tanker forstod 
Pit, og på sin beskedne, men be
stemte facon fulgte han den. 

I Pit's hjem, hvor hans forældre 
og alle hans sØskende var gamle 
spejdere, var spejderidealerne ikke 
hØjtflyvende teorier, men i hØj grad 
nærværende leveregler, som han 
søgte at efterleve. Det er mærke
ligt, at i en verden, hvor man sav
ner ansvars- og pligtfØlelse, tager 
man dem som noget naturligt og 
selvfØlgeligt, når man står over for 
et menneske, der besidder dem. J eg 
tror fØrst, det er nu bagefter, at vi, 
der havde berøring med Pit, opda
gede, at vi tog det som en selvfØl
ge, at hvad der blev overladt ham 
af opgaver, blev lØst på forsvarlig 
måde som en ganske naturlig ting. 
Pit forstod samarbejdets kunst, en
ten det var i familiens kreds, på 
skolens håndboldhold eller i hans 
spejderpatrulje. Han gjorde et ar
bejde for helhedens skyld. 

Skal vi finde noget, der kan give 
lidt trøst j dag til Pit's forældre. 
brødre og bedsteforældre, så håber 

jeg, det er det, at det er ikke blot 
i deres hjerter, at der vil stå et 
minde om en retlinet og dygtig 
dreng, men vi, der har kendt ham, 
fØler, at vi er blevet rigere deraf. 
Dermed tør jeg også sige, at han 
har forladt denne verden en smule 
bedre, end han fandt den. 

Børge Thuen. 

I januar-nummeret 
bragte vi en efterlysning af nogle 
spejdere, der var blevet fotografe
ret af en engelsk spejder i Norge. 
De er nu fundet i Falkonertroppen. 

Fra Bytroppens Norrestur. Det ser 
spændende ud! 

. f 
.... 

Robin Hood -troppens 
lokaler har gennemgået en ordent
lig oppudsning ved hjælp af nogle 
tropsrådsmedlemmer. Således blev 
vægge. loft og inventar malet i 
friske, nye farver, og to kæmpema
lerier, et af Robin Hood og hans 
mænd og et med motiv fra Jung
lebogen . smykker væggene. Det 
ene kan du se over disse linier . 

Udenlandslejre. 

Sverige. Engelbrekts Scoutkår i 
Stockholm indbyder en eller flere 
patruljer, fortrinsvis fra Køben
havn, til deltagelse i en venskabs
lejr 40 km øst for Stockholm fra 
den 16.-27. juli 1953. Lejrafgift: 
45 sv. kroner. Skriftlig henvendelse 
inden l. maj 1953 gennem trop og 
division til korpskontoret. · 

Norge. Patrulj eførerlejr den 9.-
15. juli j Rensåsdalen i Nord-Norge. 
Lejrkontingent: 50 n. kroner. Ind
budt 8-10 spejdere ca. 14-16 år 
gamle. Nærmere c..plysninger fore
ligger endnu ikke. men skriftlig an
modning om deltagelse gennem 
trop og division til korpskontoret. 
Spejdere på Færøerne er specielt 
indbudt. 

Kay Lauritzen. 
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»Spejder Jul« 1952's 
præmiekonkurrence. 

Der kom glædeligt mange løsnin
ger ind på »Spejder Jul«s præmie
opgave. Flere hundrede nåede ret
tidigt frem til korpskontorene og 
redaktionen. 

Lodtrækningen mellem de rigtige 
løsninger blev foretaget af nogle af 
.>pejderkorpsenes yngste, nemlig en 
grønsmutte og en gul og en grøn 
ulveunge. En blåmejse, som også 
skulle have været med, blev des
værre forhindret. 
Se>m du vil se, har redaktionen for
uden de 14 præmier flottet sig med 
en ekstrapræmie. Den blev givet 
som påskØnnenlse for en meget 
smuk farvelægning af den indsend
te præmieopgave. 
Lodtrækningens resultat blev: 
l. Ole Nissen, Kildebakkegårds

alle 22, SØborg. 
2. J. J. Glahn, Herthavej 2, Char

lottenlund. 
3. Harald MØller, Søbredden 21 A, 

Gentofte. 
4. Henry Madsen, Ny Skræbs

gård, Hanning pr. Sædding. 
5. Aage Jørgensen, »Sorrildgård«, 

FØvling. 
6. Agnete Søltoft, Danstrupvej 14, 

KØbenhavn Ø. 
7. Ole SØeborg, Skoleholdervej 48, 

KØbenhavn NV. 
8. Frede Rosenberg, Vestermark, 

Kegnæs. 
9. Arne Blæsbjerg, Kirkegade 23, 

J e bjerg. 
10. Eigil Visby Sørensen, Vester

gade 44, Thisted. 
11. 147934/ 52 Lauridsen, 21 III/ 2 

Regiment, Kasernen, Haderslev. 
12. Peter Foss, Set. Poulsplads 7, 

Århus. 
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13. Flemming Lippert, Lindevej 4, 
Nyborg. 

14. Ulla Jensen, Grønnegade 6, 
Herning. 

15. Ingrid Mikkelsen, Børnehjem·· 
met »Solbakken<<, HØjbjerg. 

Det kan se ud, . som om drengene 
har været mere heldige ved lod
trækningen end pigerne. Men dette 
er dog ikke tilfældet, idet % af de 
indsendte lØsninger kom fra dren· 
ge. Pigerne tager nok kraftig re
vanche næste gang! 

Vinderne har fra redaktionen få
et tilsendt deres præmier. 

Spejdernes Hjælpekorps. 
Mogens Cold, der er leder af 

Spejdernes Hjælpekorps for Stor
København, meddeler foranlediget 
af artiklerne om beredskabsmær
ket, at man meget gerne Ønsker fle
re medlemmer til korpset. Som du 
ved, bliver man ikke medlem af 
dette korps kun ved at tage bered
skabsmærket, men man må ind
sende en indmeldelsesblanket. Hvis 
du har taget mærket, bØr du sna
rest melde dig. Tal med din trops
fører derom. Også flere steder i 
provinsen er Spejdernes Hjælpe
korps blevet ·oprettet, men der må 
du hellere undersøge, hvordan det 
er i din by eller på din egn. 

4. Godthåb trop 
har holdt et bylØb gennem Frede
riksberg sammen. med Bjergtrop
pen. Blandt opgaverne var telt
slagning, hØjdemåling, skitseteg
ning, signalementsopgave og slut
ningsopgave. Løbet blev vundet af 
Viberne, 4. Godthåb. 

Dd spændende 
øjeblik da de 
første vindere ar 
•Spejderjnl•s 
r ræmlekonkur
tenee blev 
udtrukket 

Er der en spejder til stede? Boy's Llfe. 

Skovmændene i l. Nyboder 
var først i januar på en rigtig hike, 
hvorom berettes i tropsbladet: 

Efter en jule-ferie med forspisel
se startede skovmændene lØrdag d. 
10. på hike til Ravnsholt. På vejen 
dertil blev vi hilst med de sædvan
lige tilråb fra barnlige og svage 
sjæle: »Der ·er nok nogle helte med 
korte ben. Ha, Ha.« Vi ankom til 
Ravnsbolt 4 mand stærk, hvor vi 
efter tilladelse ·fra skovfogeden byg
gede 4 super-to-mands-bivuakker 
på et herligt sted med masser af 
just afhuggede granris. Kl. 7 an
kom fire »modige« sjæle. nemlig 
Sælvov, Ræv, Arne og Bjørn. De 
tre fØrstnævnte blev sendt ud efter 
brænde, dog fØrst efter nogen pro
test fra disse. Men værs'go', ud i 
den kolde sne, som slet ikke var så 
kold, når man, som vi, var klædt 
på, som det sig hØr og bØr for l. 
Nyboder skovmænd. Kl. 21 kom 
Mads, bygged sig en vindskærm, 
sov og tog hjem igen kl. 8 morgen 
- crazy! 

Der skulle mod til at kravle ud 
af posen om morgenen, og stå ud i 
sneen i bar figur og tage en iskold 
spejderbluse ·og di to bukser på. Og 
vore stØvler, ja, de var så stive, at 
vi måtte tø dem fØrst over bålet 
for i det hele taget bare at få store
tåen i dem. Efter en skudefuld 
»slam<< blev vi atter mennesker. Vi 
æltede dejg til vore brØd, som iØv
rigt havde 2 cm kulskorpe, da vi 
var færdige med dem. Hen på for
middagen tog 4 af os over i Rude 
skov for at være kontrollanter ved 
tropsturen der, og resten tog hjem 
ved 14-tiden efter en dejlig tur! 

Finn. 



Den Internationale spjederhytte 
l Kandersteg 

Rovermoo>t. 
Von Wattenwyl, der bliver lejr

chef for Rover moot i Schweiz til 
sommer, er i fuld gang med tilret
telæggelsen af lejren, hvori også 
danske rovere vil deltage. Lejrom
rådet ligger på begge sider af flo
den, Kander. På den vestre bred 
ligger den internationale spejder
hytte, der som bekendt står til rå
dighed for alverdens spejdere. På 
østre side af floden ligger de store 
lejrarealer. De bliver opdelt i fire 
lejrområder, der får navn efter tid
ligere Rover moots, nemlig Ingarø, 
Mor.z1e Castle, Skjåk og Gemmi. 

100 km 
2. Absalon trop 

.Jørgen Nyborg 
Knud Erik Munck 

1. Varde trop 
PF Ove Elkiær .Jensen 
PF Preben Simonsen 

75 km 
l. Bogense trop 

PF .John Friedrichsen 
Ib Friedrichsen 
Frede Lorentzen 
Benno Rasmussen 
Ib Kajberg 

Thyregod trop 
SM Frederik Lassen 
SM Harry W . Christensen 
Arne Christensen 

60 km 
4. Godthåb trop 

PF Bjarne Østrup Madsen 
PF Per Bruun 

Set. John trop 
PF Kield Poulsen 

Benny Henriksen 
Jørgen Juul Jensen 
(;u .-, ,-.;n Bøgely 
Birger Andersen 

l. Bogense trop 
PF Kaj Nielsen 
Kristian Jørgensen 

2. Absalon trop 
PF Erik Lind<> 
PF Ejnar Asbjorn Kjær 
Jørgen NybCII ~~-· 

Juelsminde tr"J' 
PF Carsten L• uesen 
PA Knud HH1e Jørgensen 

Falkoner<pejderne 
PF Bjarne Gerdt-Larsen 
PA Niels Baunsgaard 

! tfitlliDDE(RE( j 
5. Odense - Sot. Georg 

P A Knud Ole Kirkegaard 
l. Absalon trop 

SM SØren Sønderskov 
SM John Madsen 
SM William Sandager 
SM Svend Skovby 

l. Bogense trop 
PF JØrgen Andersen 

2. Absalon trop 
PF Erik Linde 

l. Absalon trop 
PF Per H . Andersen 
SM William Sandager 
SM Jørgen Spare 
SØren SØnderskov 

4. Godthåb trop 
PF Bjarne Østrup Madsen 
PF Per Bruun 

Falkonerspejderne 
PF .Jan Seierø 
PA Bjarne Holmegaard 
Finn Lund 

PF J. E. Raaen Rasmussen '1 i.-!~.])djHrliQUJ 
~~~lj!;lDu~ 

BLEV l)iu. TROP NÆVNT DENN.E ? 5. Oden•e - Set. Georg 
GANG o Peter Lindemann 

+++++++++++++++++++++++++ 
Katastrofen i Holland 
gav anledning til, at spejdere lan
det over gav en hjælpende hånd 
med at indsamle tØj o. a., der på 
Dansk RØde Kors' foranledning 
blev sendt til de nØdlidende i Hol
land. 

Elsdyrpatruljen 
i 2. Godthåb trop fejrede forleden 
'!5 års fØdselsdag ved en fest i lo
kalet. En udvalgt skare af gamle 
spejdere var inviteret med, og man 
hyggede sig med tale om gamle 
Ininder. Kulminationen nåedes, da 
divisionschefen kom til stede og 
overrakte patruljeføreren en 
pose flødeboller til alinindelig for
deling. 

3 spejdere i l. Grøndalsvænge 
er ved at lære mund- og hånd
systemet, så de kan tale med døve 
og døvstumme. Når de er perfekte 
i systemet, skal de overtage nogle 
patruljer, der udelukkende består 
af døve spejdere. 

Tilegnet turhavende patrulje: 
Fej godt, fej længe, 
der er meget, der kan trænge. 

Tum-out. 

Udsigt til Bietschhorn (fra Kanderste&'l 
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I,VORE DAGES KAPLØB 
Y" , r' • . • l ~~ ' 

Li
_./{'/ .. '. // / ;' '~j.· t0J 

lY 3.. / · • · • ol ;'!!rJ/ · 

/ ~ f.l-~-'/7 , øg4f ' !-"Af ld d t • t • 
.:ue ~~r-'f;j/ '~' t<· lf;. _,;;, J i:fi~'4J! gæ er e orten ertng 

/ff-.-- lfi ... .. ,, ~ /-~~; "-11- JIØ, ·P' ~~r. · 

l~f/ v r~ ~':f/1;t;.t1l t:.tJJ~'''f c · om fartens teknik. 
, , r/~f! '''·-· _, ~@ . 

Alltf, '7 ~~f:f _ ~ Alle moderne unge mennesker interesserer sig for det eventyr, ,. f- ~·, ' n 
·:r.li,,:u,h c. ;' :S.:..~f , der hedder fart - og på det punkt er det forbløffende, hvor 

~· · ~~~\ 'At~e 1\ ;~1.11 \1~ 1 ~, . længe mange holder sig unge! Det nye store \'ærk "Teknik-
'z ~~ '"ii~~ ~·if !!::,j In~;~, kens Vidundere" tilfredsstiller alles videbegær og eventyrlyst. 

·i: l1• -. \ ' ' ~~,-...\f Fængslende og med up-to-the-minute sagkundskab fortæller 
., , ' '~ den Yidtkendte norske professor og popularisator Edgar B. 

• Telenikkens Vidundere• ud sen-

des pd den mest overkommelige 

mdde: 26 storhæfter d kr. 3,i5. 

I alt 1248 sider med over 1000 

illustrationer i stort format ... 

Forord til den d«nske udgave af 

civilingenier Per Kampman n ... 

Af indholdet: jernbanen, bilen, 

skibet, flyvemaskinen, raketfly, 

radio, billedtelegrafi, fjernsyn, 

rejsen til mdnen - alle afsnit 

gennemset af vore mest fremra

gende fagmænd. Depotet er pa

rat til at vise dig detførste hæfte 

og et righoldigt billedmateriale . 

Schieldrop:om pionerdagene, :den eksplosi\:e udYikling, stil
lingen i dag og de fantastiske fremtidsperspektiver for hele 
den moderne fartteknik. Bedre underholdning og kundskabs

klldegi'vesikke. "Teknikkens Vidundere" lgår sin sejrsgang 
på norsk, dansk, finsk, svensk og engelsk. 

TEKNIKKENS VIDUNDERE 
26 storhæfter d 3,75 

GYLDENDAL 

.. D~potets nye; katalog følger hermed 

pas godt på det - det skal holde et o ar 

D E T D A. N S K E S P E J D E R K O R P S 
ø,..,....... Ilapibl 

DEPOT 
Jterp~kenMr 

~r: J:rilt Jeaen, Nørre Farlmar•rade S9 nolstræde l t, lttlbenbavn X.. 
oTroldbØjc, Abenrl. • KØbenhavn K, t.elf. Palæ 4526 

Telefon PAlle 11711 • Kontortid kt 
Odense: Klodenej 19, telr. 1:.418 s-tø, ~rdae 11:t s-u. Giro 22M llpejdenpert Alborr: Konr Ban•rade l, telr. 8370 

~r: AcUunlct Svend Ranvte, Arha1: Frederlk•rade 69, telr. JS.61S Berre blade• ek•pedlat•a: 
S.rade a, So~. Depotet er korpsets egen forretning oe Jtorpakontoret. 

giver bonus til korpsets afdelinger 
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