


Den 8. Verdensjamboree • l 

AFSLUTNINGEN AF REJSE
BREVET 
12. august. 

Straks efter morgenmaden kØrte 
herr og fru Nielsen os til Duluth, 
hvor vi mØdte resten af det nordi
ske hold. Efter lunch med den 
skandinaviske koloni kØrte vi til 
vort kvarter, der her var en luft
base. På det hårde betongulv og 
med larmende j et j ager lige udenfor 
dØren var det lidt . vanskeligt at 
falde i sØvn trods dagens lange kØ
retur. 

14. august. 
KØrte fra Duluth til Saint Inaice, 

hvor vi overnattede. Fortsatte næ
ste dag, fØrst over Lake Huron med 
færge og siden i busser til Detroit. 
Ikke langt fra byen blev vi stand
set og budt velkommen af stedlige 
spejdere, og derefter fortsatte vi 
med politieskorte, med hylende 
sirener og blinklys, til Ford fabrik
kerne, hvor vi opslog vore telte. 

15. august. 
Om formiddagen beså vi Ford fa

brikkerne og spiste på fabriken. 
Om eftermiddagen var vi på sight
seeing og kØrte sidenhen til den 
svenske restaurant »Stockholm«, 
hvor alle de skandinaviske spej
dere blev udnævnt til æresborgme
stre af Dearborn, byen hvor Ford 
fabrikkerne ligger. 
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Det sidste rejsebrev fra jamboreeholdet og 

17. august. 
KØrte om morgenen fra Detroit 

gennem tunnelen til Canada. Gen
nem land med frodige tobaksmar
ker kØrte vi, indtil vi om aftenen 
ved 7-tiden endelig nåede frem til 
hele rejsens endelige mål, den 
8. verdensjamboree ved Niagara
on-the-Lake. 

B-V-M. 

Til venstre: 
Fjernsynsoptagelse 
i Detroit. 
Fra venstre ses 
Jens Lind, 
Niels og Henrik 
Marbolt (Artiklens 
forfatter). 

Til højre: 
Indgangen til 
rådhuset i 
Niagara. 

FOTOGRAFIER: DC LEIF HERNØ 

ANKOMSTEN TIL JAMBOREEN 
Klokken ca. 19,00 den 18. august 

kØrte vore 2 Greyhound busser gen
nem portalen, og ind i den 8. ver
densjamboree. Stedet, der skulle 
være vort tilholdssted de næste 10 
dage, var en stor militær øvelses
plads i udkanten af byen Niagara
on-the-Lake. Bortset fra det syd
vestlige hjØrne, der bestod af skov, 
var det en stor flad græsmark. Et 
glimrende lejrområde. Selve lejren 
var opdelt i 10 Sub camps, alle bæ
rende navne typiske for Canada, så
som Rocky Mountain, Hudson Bay, 
Set. Lawrence, Great Lakes etc. 
Hver af disse underlejre, der husede 
ca. 1000 spejdere, havde egen le
delse, eget hospital, proviantforde
ling, posthus og afholdt egne lejr
bål og opvisninger. 

Det danske kontingent boede i 
Hudson Bay, en af de mest centralt 
beliggende lejre, på den ene side be
grænset af canadier, og til den an
den side var vore naboer japanere. 



Niagara-oa-lhe-Lake 
Henrik Marholts beretning fra jamboreen 

Den fØrste aften benyttede vi til 
at rejse vore 3 telte, de øvrige, der 
11/2 måned tidligere var afsendt fra 
KØbenhavn, var endnu ikke nået 
frem til vores lejr. Hurtigt blev det 
mØrkt, og godt trætte efter dagens 
bustur krØb vi ved 11-tiden i sove
poserne. 

Næste morgen stod vi op klokken 
syv, og den udnævnte kok, Bengt 
Venberg fra K.F.U.M. spejderne i 
Allerød, tog straks fat på at tilbe
rede morgenmaden på de uvante 
trækuls brændere. 

U n der ledelse af DC Leif Hernø 
gik vi andre i gang med at etablere 
lejrplads, et arbejde der besatte 
hele dagen. Da vi nåede til aftens
maden, var vi næsten helt færdig 
med vores indhegning samt vores 
portal, men endnu manglede vi de 
4 telte, der var sendt i forvejen. 

DC Leif Hernø ved en af de fem fjernsyns
vogne, der var fast stationeret l lejren. 

Fra venstre ses: Den svenske spejderchef 
Bengt Junker, jamboreens chef Jackson 
Dodds, Wilson, England, og Hopp, Norge. 

Senere på aftenen stØdte endnu en 
K.F.U.M. spejder til holdet, nemlig 
Amager spejderen Ole Wolfing, der 
fra Toronto kom ud i lejren for at 
tilbringe de næste 3 dage her. Des
værre tillod Oles arbejde ikke, at 
han blev hele lejrtiden. 

ABNINGSP ARADEN 
LØrdag var den officielle åbnings

dag. Klokken 14,00 var der åbnings
parade, men om formiddagen var 
vi alle til generalprøve på indmar
chen. Da vi ved 2-tiden gjorde klar 
til at marchere ind i arenaen, sam
men med de øvrige 67 nationer, 
brændte solen fra en skyfri himmel. 
Under selve åbningshØjtideligheden, 
hvor hovedtalen holdtes af den ca
nadiske generalguvernøs, måltes der 
44-45° Celsius. Ikke underligt, at 

---

L e jrens bomærke . 

mange faldt bevidstløse om af var
me. De mange dansk-amerikanere 
blandt de 10000mennesker, derkran
sede den store plads, g j orde i Øvrigt 
også deres til, at det danske hold 
undgik at blive ofre for varmen, ved 
at tilfØre os forsyninger af læske
drikke og is i rigelige mål. Dette lod 
sig let gøre, da vi var placeret lige 
op af indhegningen. 

Efter paraden defilerede samtlige 
11.000 spejdere fordi den canadiske 
generalguvernør, der sammen med 
lejrchefen Jackson Dodds havde ta
get opstilling på en lille tribune, til 
toner af marcher spillet af de ver
densberømte rØdjakkede Royal Ca
nadien Mounted Police. Dette orke
ster spillede også ved selve åbnings
hØjtideligheden. Her bar de endnu 
deres kendte »spejderhatte«, men 
senere blev disse ombyttet med 
nogle noget mere praktiske hvide 
tropehjelme. 

Efter åbningsparaden begyndte 
de almindelige lejrdage. Hvis en 
dag i en jamboree ellers kan kal
des almindelig. Vore resterende 
telte var nu ankommet og blev 
hurtigt slået op. 
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BESØG HOS DE FREMMEDE 
TROPPE 

Ellers benyttede vi tiden til at 
se på andre landes lejrpladser. 
Beundre de mange opfindsomme 
lejrportaler, se de forskellige danse 
og ceremonier, der opvartedes med 
på de enkelte lejrpladser. Skotter
nes dans til sækkepiber, amerika
nernes indianerdansE1> japanernes 
dragedans o. s. v. Om eftermidda
gene underholdt vi os bl. a. med de 
mange dansk-a'merikanere, der 
fandt vej til vores lille lejrplads. 
Vist de færreste: af os havde tænkt 
os, at der fandtes så mange dan
skere her i det fremmede, som til
fældet vir k e ligt er. 

Også mange spejdere i exil kom 
Qg besøgte os. Det er spejdere fra 
Ungarn, Polen, Letland og Litauen, 
der grundet forholdene i fædrelan
det har søgt herover, og som nu 
benyttede chancen til at mØde eu
ropæisk spejdersport. 

DEN DANSKE LEJRPLADS 
ROSES 

Under disse mange forskellige 
menneskers besøg faldt der til vor 
store glæde mange rosende ord om 
vores lejrplads, på grund af den, 
for os selv ganske naturlige, renhed 
og orden der herskede. J a, den dag 
vi besøgte Niagara-faldene, hang 
der, da vi kom hjem, på en af telt
stængerne en lille seddel med 
anerkendende ord fra en cadanisk 
familie, der under vor fraværelese 
havde besøgt lejrpladsen. Ved et 
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besØg i den danske lejr udtalte 
lejrchefen, Jackson Dodds, sig iØv
rigt på linie med de øvrige, idet 
han udtalte, at den danske lejr 
hævdede sig som jamboreens rene
ste. Rart var det at mærke, at kan 
man ikke gøre sig gældende med 
masseoptrin i arenaen, så er der 
andre og aldeles ikke uvæsentlige 
felter, hvor man kan tilfredsstille 
den kritiske skare, som de besøgen
de udgjorde. 

BESØG VED VANDFALDENE 
Som ovenfor nævnt tilbragte vi 

en dag ved Niagara vandfaldene, 
som kun lå 20 km fra jamboreen. 
I 60-70 store busser kØrte vi % af 
lejrens indbyggere ned til den ame
rikansk-canadiske stolthed. Og de 
har i sandhed noget at være stolt 
af. Med en fuldstændig uforståelig 
kraft vælter tusinde af kubikmeter 
vand ud over klippekanten og fal
der under øredØvende torden ca. 
75 m gennem luften, fØr vandmas
serne atter standsedes, dog kun for 
i en sydende og hvirvlende mal
strøm at fortsætte det afbrudte lØb 
mod Lake Ontario. Ustandselig lig
ger en støvregn fra faldets skum
sprØjt over de tusinder og atter tu
sinder af turister, der strØmmer 
hertil for at se et af den verdens
dels mest imponerende naturfæno
mener. 

Selvom der ikke var arrangeret 
så store ture hver dag, var det al
ligevel ikke svært at få tiden til 
at gå. Tværtimod. De fleste aftener 

Til vens tre: 
Jamboreens 
bomæ rke og 
motto, 

Til højre: 
Strix ser helst 
spejderne pletfri. 

Fra N e w Zeelands lejr. 

var der underholdning i arenaen, 
således ordnet at de 4 store kon
tingenter Canada, U.S.A., England 
og Frankrig havde hver sin aften, 
og sammen med Frankrig skulle 
det skandinaviske hold optræde. 
Denne optræden var tilrettelagt så
ledes, at man valgte ting, som de 
fleste nordiske lande har fælles, så
som folkedanse, dans om majstang 
og lurblæsning. Disse for så vidt 
forskellige ting blev så kædet sam
men med sange, taler og nordiske 
musikstykker. Vores underhold
ning, der blev overværet af ca. 
10.000 tilskuere, gjorde sig udmær
ket. Det fik vi da i hvert fald at 
vide bagefter. 

DANSKE SPEJDERE I A VISER 
OG FJERNSYN 

Disse optrædender foregik kun 
om aftenen, men også tidligere på 
dagen foregik der noget. En dag 
blev der lavet radioudsendelser 
med den danske stemme i Canada, 
redaktØr Aksel Thøgersen, En ud
sendelse fra Canada til Danmark, 
en fra Canada til GrØnland og en
delig en , der skulle sendes hjem 
til Statsradiofonien og som senere 
er blevet udsendt i bØrnetimen. I 
øvrigt var der op at gøre med at 
tilfredsstille de hungrende fjern-



synsfolk, pressefotografer og jour
nalister, der ustandseligt kom til 
vores del af lejren. Særlig de to 
lurblæsere, Egon Bertelsen og Niels 
Marholt, måtte stå for. Vi mærkede 
meget hurtigt og med Ønskelig ty
delighed, at canadierne og amerika
nere ikke hver dag bliver over
rendt af folk, der spiller på nogle 
så mærkv~dige instrumenter. I 
det hele taget mØdte vi ikke et ene
ste menneske, der nogensinde havde 
hØrt om disse oldgamle danske 
horn. Især på rundrejsen fØr lejren 
var hornene godt avisstof, og vi 
fandt senere en del billeder i avi
ser fra bogstaveligt talt alle dele 
af Amerika. Hvis amerikanerne 
ikke snart ved hvad »lurs« er, så 
er det bestemt ikke, fordi pressen 
har svigtet sin opgave som nyheds
spreder. 

SKAL VI BYTTE? 
Et meget kendt jamboree fæno

men, nemlig »bytte mærker«, har 
vi også prØvet til gavns. Særlig de 
amerikanske var ihærdige. Tilsyne
ladende betragtede de dette som en 
af spejderbevægelsens vigtigere 
missioner. Med store sække, fyldt 
til randen med mærker, gjorde de 
deres indtog på forskellige lejr
pladser. Hvis to spejdere begyndte 
at handle, kunne man være gan
ske sikker på, at i lØbet af nul 
komma fem var der samlet et 
større oplØb. Stedet var som regel 
fuldstændig underordnet, hvilket 
Hernø bl. a. fik at fØle. Altid var 
han trængt op i en krog af sit telt, 
medens gestikulerende spejdere 
fyldte indgangen og den indvundne 
plads op. Af og til lykkedes det 

Hesteskofaldet t Ntarara. 

Jamboreeholdet ved morgenparaden . 

dog Hernø at slippe af med et 
Grenåmærke eller et nationalbånd. 

AFSKEDENS TIME 
Efter 10 strålende dage i lejren 

kom så afskedens time, den store 
afslutningsparade. Med hverandre 
arm i arm, blandet mellem hinan
den, væltede de 10.000 spejdere ind 
i arenaen som en levende lava
strøm. I endelØse rækker, kun af 
og til afbrudt af et orkester, kom 
vi vandrende ned ad lejrens hoved
gade »Queens Parade«. Ved hver 
underlejr kom nye flokke ind i de 
stadig voksende rækker. 

Efter at alle var samlet i arenaen, 
der igen var omringet af mere 

end 10.000 til
~kuere, uddel
te lejrchefen et 

souvenir til 
hver kontin

gent leader i 
form af en 
nikkelplakette 
med lejrmær
ket. Umiddel
bart efter blev 
alle landenes 
flag fØrt ind 
på scenen, og 
direktøren for 
det internatio
nale spejder
bureau i Lon
don, Dan Spry, 

erklærede den 8. verdensjamboree 
for sluttet. Som sidste taler talte 
Lady Baden-Powell, og under stor
mende bifald forlod hun mikrofo
nen. Udmarchen foregik på samme 
uformelle måde som indmarchen, og 
fØrst lidt efter lidt søgte de mange 
spejdere tilbage til deres respektive 
lejrpladser. Efter en særdeles hjer
telig afsked om aftenen med de 
danske i Canada, der i særlig grad 
havde hjulpet det danske hold, 
nemlig bagermester Albrectsen og 
hans familie, gik vi i seng for at 
være helt udhvilede til næste dags 
store opgave: Brydning af lejr
pladsen. 

Dette gik hurtigt og let fra hån
den, og ved 12-tiden blev vi af dan
ske fra Toronto kØrt til deres 
hjem, hvor vi overnattede. 

Vores sidste dag i Canada, i alt 
fald i denne omgang, tilbragte vi 
med shopping og besøg på kæmpe
udstillingen »Canadien National 
Exebition«. Om aftenen flØj vi. 

Knap 22 timer efter lagde vi an 
til landing, og præcis 14 minutter 
over syv tog maskinens hjul lan
dingsbanen i Kastrup lufthavn. 
Langsomt rullede maskinen op for
an lufthavnsbygningen, og nogle 
få minutter efter var vi på vej 
mod de mange mennesker, far, 
mor, søskende eller venner, der var 
mØdt op for at byde os velkommen. 

h. m. 
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Øverst: 
Tolne skov. 
Gruppe 3 - l. præmie. 

I midten: 
Loch Logne, Skotland. 
Ældste gruppe - 3. præmie. 

Nederst: 
Vand! 
Gruppe 2 - 2. præmie. 
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Gruppe 1: Instruktive billeder. 
l. præmie: Sven Bertelsen, 

l. Charlottenlund trop. 
2. præmie: Niels Anton Dam, 

l. Juelsminde trop. 
3. præmie: Finn Christiansen, 

l. Odense trop. 
4. præmie: Sven Bertelsen, 

l. Charlottenlund trop. 

Gruppe 2: Situationsbilleder . 
. 1. præmie: Mogens Bonfils, Asser 

Riigs trop. 
2. præmie: Ole BjØrk, Kastrup. 
3. præmie: Leif Hansen, Køben

havn. 
4. præmie: Kjeld Lybke, Køben

havn."' 

III ø 
III 
• 

liNETS 

Gruppe 3: Landskabsbilleder. 
l. præmie: Hans Bundsgaard, 

l. Hjørring trop. 
2. præmie: Jens Lauritzen, 

l. Absalon flok. 
3. præmie: Jarl JØrgensen, 

12. Aarhus trop. 
4. præmie: Kjeld Lybke, Køben

havn. 

Gruppe 4: Lejrbålsbilleder. 
l. præmie:· Ole BjØrk, Kastrup. 
2. præmie: Lorentz Tom-Petersen, , 

. Helsingør. • 
3. præmie: Jens Anker JØrgensen, 

Frederiksværk. 



FOTO 
konkurrence 

1955 

Deltagere over 18 .år. 
l. præmie: Sven Locht, Aarhus. 
2. præmie: Kaj Aage Greiber, Hel

singØr. 
3. præmie: Ole Nørregaard, Helle

rup. 
4. præmie: Edel Post, Birkeflokken, 

Allerød. 

Vi ønsker fra dommerkomiteen 
alle præmietagerne til lykke og 
takker alle indsenderne for den 
store tilslutning, Magasinets foto
konkurrence havde i år. Det var 
glædeligt at se, at der var flere del
tagere og flere billeder end sid
ste år. 

Der var indsendt en hel del dyre
billeder, og selv om denne gruppe 

ikke var med i år, har 1 vi ment at 
ville præmiere 2 af dem. Det er: 
Leif Hansen, KØbenhavn, og Jarl 
Jørgensen, 12. Aarhus trop. 

Præmierne er tilsendt vinderne, 
dog må vi bede. om, at de, der har 
fået 3. og 4. præmie, skriver til 
redaktionen for at meddele, hvilken 
størrelse film, de ønsker. Nogle af 
de præmierede, men ikke offentlig
gjorte billeder, vil komme som for
sider i lØbet af vinteren, ligesom vi 
også vil bringe nogle af de ikke 
præmi~ede billeder. 

Til næste sommer vil vi igen ud
skrive en fotokonkurrence her i 
Spejdernes Magasin, og så håber vi 
på lige så stor tilslutning som i år. 

Skotte. 

Øverst: 
»Luftfoto«. 
Gruppe l
l. præmie. 

I midten: 
Lejrbål. 
Gruppe 4 
l. præmie. 

Nederst: 
Gade. 
Gruppe 3-
3. præmie. 
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VIL DU EN TUR MED 

l DEPOTET? 
BESKEDEN START 

- Det hele begyndte jo meget 
beskedent, siger Frithiof ·sørensen, 
direktøren for korpsets eget Depot, 
da vi en dag aflægger besøg for at 
tale om den forestående lO-års dag 
for starten af vort eget Depot. Den
gang startede Erik Dahl under 
mere primitive forhold i et mørkt 
gårdværelse bag korpskontoret i 
Fiolstræde 19. Men det var nu mor
somt at komme derop, for man be
vægede sig mellem alle mulige ud
rustningsgenstande, der lå i store 
stabler på borde og hylder, og end
og fra loftet hang der noget ned. 

- Hvorfor startede korpset sit 
eget Depot? spØrger vi så. 

- Det var for at opnå, at spej
derne kunne få hensigtsmæssig og 
god udrustning. Der trængtes nem
lig meget til vejledning på dette 
område. Spejdere er jo oftest unge 
og uerfarne, n år de anskaffer sig 
udstyret, og de har endnu ikke fået 
den erfaring, der skal til for at 
vælge det rigtige. Når Depotet er 
korpsets egen forretning, så kan 
man se helt bort fra, hvad der rent 
forretningsmæssigt betaler sig bedst 
og udelukkende se på, hvad der 
tjener spejdernes interesser. 

- Og den linie arbejder man sta
dig efter? 
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- Ja, det gØr vi. Det er nemlig 
vor fornemste opgave til stadighed 
at skaffe den bedst mulige vare til 
den billigste pris, og vi sætter en 
ære i at vejlede på bedst mulig 
måde ved ethvert kØb. 

DEPOTETS UDVIKLING 

- Men vi skal tilbage til Depo
tets udvikling. Det var vel kun 
ment som noget midlertidigt med 
forretningen i korpskontorets loka
ler? 

- SelvfØlgelig, det skulle kun 
være noget midlertidigt, og næste 
forår rykkede Dahl ind i nye loka
ler, nemlig NØrrevoldgade 52. Her 
var der rigtig butik, men lejemålet 
var kun af kort varighed, og i ef
teråret 1946 kom Depotet så her til 
vore nuværende lokaler, Nørre 
Farimagsgade 39. Men hermed var 
udviklingen ikke forbi. Det havde 
længe været under overvejelse at 
oprette et eller flere udsalg i pro
vinsen, og i efteråret 1947 får vi 
et i Odense, der er beliggende Klo
stervej 19 og ledes af fru Jessie 
Kaalund, samt i foråret 1948 et i 
Århus, Frederiksgade 69, som ledes 
af Knud Palbom, der var blevet 
ansat allerede, medens Depotet 
endnu var i Fiolstræde. Endelig 
kom der et udsalg i Ålborg i 1950, 
og det ledes af Winther Lassen. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Depotet fylder 10 

år, og i den an

ledning aflægger 

Spejdernes Ma

gasin besøg i je

res egen forret

ning. 
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- Hvorlænge har du så været 
direktØr for Depotet? 

- Da Dahl ikke længere havde 
tid til også at tage vare på Depotet, 
han havde jo også sin egen forret
ning at passe, overtog jeg ledel
sen i 1948. 

- Hvorfor oprettede Depotet 
egentlig sine udsalg i provinsen? 

- Med disse udsalg ville man 
komme nærmere i kontakt med 
provinsens spejdere. Ikke alene i 
de tre nævnte byer, hvor udsalgene 
blev placeret, men også i de på
gældende landsdele, ville man hur
tigere og lettere kunne betjenes, 
end hvis det skulle ske her fra 
KØbenhavn. Meningen er naturlig
vis, at spejdere på Fyn og i SØn
derjylland skriver eller ringer til 
Depotet i Odense. For Århus er op
landet det Øvrige Jylland, medens 
NØrrejylland betjenes af Depotet i 
Ålborg. Det øvrige land skulle så 
handle med Depotet i KØbenhavn. 

STIGENDE OMSÆTNING 

- Har omsætningen så været til
fredsstillende i de forlØbne år? 

- Afgjort! De sidste par år har 
vi sat omsætningen op med ca. 
100.000 kr. pr. år, og sidste års om
sætning kom op på godt 1,1 mil
lion kr. 

- Det lyder godt. Hvilke varer 
sælger Depotet mest af? 

- Langt det meste af omsætnin
gen ligger naturligvis indenfor det 
egentlige spejderudstyr, men vi har 
også mærket til den stigende in
teresse, der er for telte og Øvrigt 

lejrudstyr hos civile. 



Depotet i Odense. 

Hos prokurist Ellegaard faar vi 
nu oplyst, at der på et år sæl~es 
over 3000 spejderuniformer og hge 
så mange ulveuniformer, og me
dens der bliver solgt ca. 2000 spej
derhatte, er antallet af ulvehuer det 
dobbelte. Der bliver solgt mange 
soveposer, sidste år for ove: 100.000 
kr. Samtidig kan prokunst Elle
gaard fortælle os, at der f~res en 
statistik over salget af dueligheds
tegn. Jeg fik lov til at se den og 
bemærkede, at der var nogle af 
duelighedstegnene, der synes at 
fØre en meget upåagtet tilværelse, 
medens andre igen blev solgt i stort 
antal. Det undrede mig iØvrigt me
get at se det forholdsvis lille anta} 
civilemblemer, der blev solgt, sa 
jeg fristes næsten til at spørge _d~g, 
der læser dette: Går du med ClVll
emblem? Alle ulve og spejdere· 
burde gå med vort smukke civil
emblem! 

NOGEN NYHEDER? 

- Er der nogen nyheder indenfor 
uniformsgenstande? Vi retter igen 
spØrgsmål til Frithiof SØrensen. 

_ Ja det er der . Korpsledelsen 
har netop lige godkendt knicker s 
som udendØrs vinterbeklædning i 
tiden fra l. november til 31. marts. 
Depotet fØrer dem i 2 kvaliteter og 
i de rigtige farver. Så har vi gjort 
en del for fodtØjets vedkommende og 
fundet frem til en kraftig spejder
vandresko som også kan bruges til 
skolebrug.' I det hele taget har vi 
det som vor opgave at finde frem 

Depotet l Arhus. 

til så gode ting som overhovedet 
muligt, og der er fra korpsets side 
nedsat et godkendelsesudvalg, som 
afgjort ikke godkender noget, der 
ikke fortjener det. Også det er en 
garanti for vore kunder. 

- Er det rigtigt, at der sælges 
flere farvede telte end hvide? 

- Ja, der sælges faktisk kun 
orangefarvede telte, men der er nu 
også de mest hensigtsmæssige. Der 
foreligger nu godkendelse af oran
gefarvet halvpatruljetelt og 6-
mands teltet, som er den samme 
slags som fØrertræningen anven
der. De er begge helt rigtige i kva
litet, og de er imprægneret mod 
jordslåethed. 

- Jeg har hØrt, at Depotet på
tog sig at udstyre de danske del
tagere til jamboreen i Canada. 

- Ja det er rigtigt. Hver delta
ger ble~ udstyret med uniformer 
og Kit-Kat-udrustning, og dette 
udstyr blev berØmmet i jamboreen, 
og lederne af de nordiske hold har 
anmodet om at få tilsendt et kom
plet sæt til demonstration i de på
gældende korps. 

Ja det turde jo være et blåt 
stempel' for dansk spejderudrust
ning. 

Depotet i Alborg. 

HUSK BONUSKUPONERNEl 

Se inden vi slutter vor samtale, 
vil ~i gerne hØre, hvordan det går 
med bonusordningen. 

- Som bekendt giver Depotet 
bonus ved ethvert kØb, der fore
tages i vore fire forretninger landet 
over. Der er stadig flere troppe, der 
indser at de herved kan hente 
norrle 'penge hjem på en let måde. 
Ul;jligheden består blot i at samle 
bonuskuponerne sammen og sende 
dem ind til Depotet. Sidste år gik 
der på denne måde 25.000 kr. til
bage til troppene landet over. 

Klar til at forlade jamboreen i Canada. 

- N og le ønsker for fremtiden? 
- Vi ønsker, at vi stadig må 

kunne fremskaffe det bedst gen
nemtænkte udstyr til billigste pris, 
og at alle ulve, spejdere og fØrere 
vil huske på vort slogan: Prøv først 
i Depotet! 

Vi slutter os til dette ønske, idet · 
vi udtrykker vor glæde over, at 
Depotet i lØbet af de 10 år, der. er 
gået siden dets start, har formaet 
at skaffe sig en så fin position, som 
tilfældet er, så det falder naturligt 
for os spejdere at kØbe i vor egen 
forretning - Depotet. 

Spejderjul 1955 
er udkommet 

Igen i år er Spejderjul et stort og godt 
julehæfte, som det ikke er svært at sælge. 

I{)em bare på! 
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FOR BU OSTAVLER 

Al indkørsel forbudt 

Stop ved vejskæring 

6) 
Svingning til venstre 

forbudt 

Kørsel forbudt 
for cyklister 

Vending forbudt 

Andet forbud 

forbudets •rf Angive• ved teint 

ANVISNINGSTAVLER 

l Ensrettet l 
Ensrettet færdsel Hovedvej Hovedvej ophører 

@ 
Hold lilbage for 

modgående færdsel 

Standsning 

eller 

Parkering forbudt 

Fodgængerfelt 

m III 
Parkering Modgående færdsel Nødhjælpspost 

--

Striberne på landevejen •••••. 

FÆRDSEl 
Lonely Bull fort( 

Forbuds- c 
Som punkt nr. 2 i kravene til 

færdselsmærket står der, at du skal 
kende færdselstavlerne. Her ser du 
de færdselstavler, der har særlig 
betydning for dig som fodgænger 
og cyklist. 

Læg mærke til at forbudstavler 
er runde og faretavler trekantede. 

Signaturen i såvel forbudstavler 
som faretavler står sort på hvid 
bund. Ringen eller trekanten uden 
om er rØd. 

Påbudstavlerne og anvisningstav
lerne er blå med hvid signatur -

~ 
~ ~ 

~-.... ------ --~~ ~~ ...................... -= ........ ~ .... 
-~~ .. ~- 1 
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~MÆRKET 
ter denne gang om 

1 farelavler 
undtaget herfra er imidlertid skil
tet hovedvej og hovedvej ophØrer, 
der har farverne sort, hvid og gul . 

• 
Som punkt nr. 3 står, at du skal 

kende trafikregulerings-tegnene. -
!fin. en hovedregel gælder for po
. 2ts tegn - gå eller kØr altid 
langs lovens arm. 

Denne hovedregel gælder også de 
steder, hvor politiet har taget den 
hvide stav i anvendelse. Med den 
gives iØvrigt tegn til trafikanterne 
om at kØre eller stoppe, og der 
skulle ikke være nogen mulighed 
for fejltagelser, når du holder ho
vedreglen for Øje. 

I lyskurven betyder rØd farve -
stop - gul farve - stop - og 
grøn farve - kØr eller gå. 

Som en hjælp for farveblinde gØ
re sopmærksom på, at rØd farve al
tid sidder Øverst og grøn farve ne
derst. 

r t r .. ... 
-- --== 

• • 
AUQO JAC A 

• • • 

FARETAVLER 

Vejkryds 
opsætles på hovedfæ,.dselslrer 

for uoverskuelige kryds 
med mindre Yej 

~ . .. . . ; 

Vejarbejde 

Indsnævret kørebane 

Farligt vejsving 

Rundkorset 

Stejl nedkorset 

Cyklister på kørebanen 

Vejkryds 

Bevogtet 
Jernbaneoverkørsel 

Fortavle for 
fodgængerfelt 

Hovedvej forude 

Farligt vejsving 

Ubevogtet 

Jernbaneoverkørsel 

Anden fare 

PÅBUDSTAVLER 

Påbudt kørselsretning 

Ret dig efter striben, der er nær
mest ved dig - er den punkteret 
må den overskrides - er den fuldt 
optrukket må den aldrig overskri-

Påbudt cyklesti 
Pfbudet gæld~ .. ogsJ knallerter 

Påbudt kørebane 

des. Overhaling må ikke genere 
forfra eller bagfra kommende 
færdsel. 
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»Pyh-ha, den er skrap, det er den 
strengeste, jeg har været med til 
endnu.« Sådan lØd det tit fra en 
samling spejdere, der i sommer 
asede sig op på toppen af Glitter
tind i bagende sol, vadende i me
terhØj sne. Og i sandhedens in
teresse skal det siges, at turen var 
ualmindelig streng for de 53 spej
dere fra Tryggvi's, Set. JØrgens 
og Skårup troppe, der i sommer 
vandrede tværs over J otunheimen 
i Norge. 

Turen gik over Oslo og Lille
hammer til Galdesand, hvor den 
egentlige bjergvandring begyndte. 
Først besteg vi Norges næsthØjeste 
bjerg, GaldhØppig, hvorfra vi hav
de den fineste udsigt over det 
eventyrlige bjerglandskab, der 
skulle være vort opholdssted de 
næste 10 dage. 

Fra GaldhØppig gik turen til 
Spiterstulen; det var en skrap tur 
over rivende bjergbække, gennem 
meterhØj sne og med en mægtig 
oppakning. Rygsækkene vejede i 
gennemsnit 14 kg, fordi vi foruden 
det sædvanlige lejrudstyr, måttre 
medbringe proviant til alle 10 dage. 
I J otunheimen er der langt mellem 
kØbmændene. 

Næste dag var målet Glitterheim, 
og det var planen at gå over Nor
ges hØjeste bjerg, Glittertind. Vi 
startede kl. 9 om formiddagen med 
en vanskelig opstigning, hvorefter 
vi forcerede en elv, der på grund 
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SOMMERLEJR 
i sne til knæene 

Tekst: Gogge Foto: Jeppe 

af den megen sne og det 
sene forår var gået 
over sine bredder og var 
fire, fem gange så bred 
som sædvanlig. Vandet 
var iskoldt, og de fleste 
af os fik en våd trØje, 
for det var vanskeligt 
at holde balancen på de 
glatte sten i den riven
de strøm. Efter frokost
hvilet gik vi i gang med 
den egentlige opstigning 
til toppen. Sneen var 
våd og blØd, og det 
skete mere end een 

gang, at vi gik igennem til midt på 
livet. Vi gik 100 m, gjorde hvil, gik 
igen et lille stykke, gjorde hvil 
igen, og sådan fortsatte vi det me
ste af dagen, indtil vi kl. 8 aften 
nåede toppen. 

Det var et fantastisk skue, da vi 
fik selve Glittertind at se: En kul
sort lodret fjeldvæg med 20-30 m 
sne på toppen. Vi måtte standse op 
og stirre betagede på dette stor-

slåede og imponerende natursceneri 
i lang tid, inden vi gik de sidste 
50 m til selve Nordeuropas top. En 
af de mindste og vel nok en af de 
mest trætte spejdere erklærede med 
stolthed i stemmen, at det nok 
var en streng tur, men det var an
strengelserne værd, sådan at gen
nemføre det, man havde sat sig for, 
ligesom han betaget sagde: »Dette 
er nu det flotteste, jeg har set.« 

Sådan gik det det meste af tiden 
med slid og slæb, men ind imellem 
var der hviledage, som da vi sej
lede ned ad Gjende. 

En masse gode oplevelser og 
minder rigere og et par kilo fatti
gere vendte vi hjem adskilligt mere 
trænede og udholdende end da vi 
tog ud, og strabadserne gav et sam
menhold i patruljerne, vi næppe 
havde fået på så kort tid under an
dre omstændigheder, det er en tur, 
vi kan anbefale alle raske drenge, 
der ikke er bange for at gå i gang 
med en vanskelige opgave. 

Gl.ttertind var et fantastisk skue. 



EN DEJLIG TUR TIL HOLMEN, 
LANGELINIE OG HØJBRO PLADS 
MED FURESØ FLOK 

SØndag morgen startede hele 
flokken ved apoteket ved Virum 
station. Alle var friske og glade, 
og derfor gik turen til Østerport 
både hurtigt og godt. Fra Østerport 
travede hele flokken hurtigt ned til 
marinernes lille motorbåd, der 
straks efter vores ankomst lagde 
til. - Ca. 5 minutter senere var vi 
ovre på Holmen. Flokken gik straks 
i land, hvor vi forventningsfulde 
stillede op to og to. Derefter blev 
vi af en af marinerne vist ind på 
et krigsskib, der lå fortøjret op ad 
en gammel fregat, der blev brugt 
til beboelse, da det kneb med plad
sen på kasernen. På krigsskibet så 
vi et par kanoner blive sat i stil
ling. 

Da vi havde set krigsskibet, så 
vi på afstand den ældgamle kran, 
de i gamle dage brugte til at hejse 
materiel ned på skibene. Derfra 
snusede vi lidt rundt omkring, og 
endte tilsidst i en flydende dok. Der 
så vi en af de kæmpestore skibs
skruer, der var skruet af. Vi så og
så på et skib, der lå fortøjet i dok
ken, et ror der kunne dreje op og 
ned, hvis skibet skulle krænge 
over, altså det ene ror på den ene 
side af skibet gik op og det andet 
ned. Da vi havde set dokken, kom 
det store sus. En tur ned i en un
dervandsbåd. Hele flokken styr
tede straks ned ad lugetrappen og 
videre ned r et forrum, med 
mindst 100 forskellige håndtag og 
haner. Da hele flokken var samlet 
og foreviseren var kommet ned, gik 

vi ind i maskinrummet, hvor plad
sen var knap. Videre gik turen til 
et par andre små rum, og endelig 
til styrerummet, hvor foreviseren 
bemærkede, at det faktisk var det 
vigtigste rum i u-båden. I dette rum 
var nemlig periskoperne, som jo 
er en vigtig ting. 

Fra u-båden gik vi igen lidt 
rundt på må og få. - Ca. 1/2 time 
senere endte flokken ved den lille 
motorbåd. Da vi var ovre på den 
anden side, gik flokken op til det 
flotte Gefion-springvand, og vi
dere over til Kastellet, hvor vi spi
ste vor mad. 

Derfra gik flokken ned til den 
lille Lystbådehavn, hvor der skete 
noget sjovt. Vi gik selvfØlgelig 
rundt og så på de dejlige skibe, da 
en amerikaner på sin dejlige lyst
yaet pludselig kom og forærede 
»Kof« 6 dejlige plader chokolade. 
Kof og Rusa og hele flokken blev 

Stor olymplade l 
ulvesommerlejren. 
(Foto: Erik 
Bahner). 

Baloo, BF Finn Wium Andersen, 
l. Set. JØrgens flok, Holstebro. 

Bambi, Bo Dan Andersen, 
3. Silkeborg flok. 

Panter, Erik Nielsen, 
9. Odense flok. 

Firben, BF Jan Duelund, 
Polarulve, Dyssegård flok. 

BA Jens Rykær, 
2. Herlev flok. 

Toomai, BF Hans Honore, 
5. Odense Set. Georgs flok. 

overvældet, og med det samme 
gled chokoladen ned i hele flok
kens maver. Fra Lystbådehavnen 
gik vi helt ud på spidsen af Lange
linie, hvor en stor del af den dan
ske flåde lå fortØjet på grund af 
havnefest dagen i forvejen. Fra 
Langelinie tog vi den lille rutebåd 
til HØjbroplads, hvorfra vi spadse
rede til Nørreport station og herfra 
tog hele flokken direkte til Virum, 
hvor vi alle blev enige om, at det 
havde været en dejlig tur. 

SCT. JØRGENS FLOKS 
SOMMERLEJR 

Darzee. 

Vi var blandt de heldige, der fik 
Ryekol i år. Vi var 17 ulveunger, 
vi startede i biler, som vore for
ældre stillede til rådighed. Vi an
kom til lejren til middag. 
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Ryekol var noget af det skØn
neste, vi endnu har set, med de dej
lige lyngbakker og helt igennem 
komfortabel hytte, især for ulve
lejr. Alt var i sådan orden, at det 
ikke varede længe, fØr vi fØlte os 
hjemme. 

Ulvene havde det dejligt, og de 
tumlede sig rigtig. Tirsdag havde 
vi tur til Øm kloster, om aftenen 
havde vi lejrbål, men da klokken 
var 21,00 kom en af naboerne og 
afbrØd os, for hans dreng var lØbet 
bort. Han ville gerne have ulvene 
til at hjælpe sig med at finde dren
gen. Det var ulvene med på, vi 
gik så op i lyngbakkerne og dan
nede en kæde. Der gik så en tid, 
og da fandt ulvene drengen, som 
lå godt gemt i nogle buske og var 
bevidstløs. De lavede så en 1:Jåre af 
grene og med deres knobsnor og 
bar ham derefter hjem til lejren, 
hvor fØrerne tog sig af drengen. 
Ulvene var nysgerrige, og der var 
en snakken, hvor alle kom med 
gode råd. Da det så var allermest 
spændende, rØbede vi for dem, at 
det var natlØb og forklarede, at de 
altid skulle handle sådan både i 
lØb og i virkelighed. Vi fik så te og 
brØd sammen med drengen. 

Ideen til det gode lØb blev til
rettelagt af Thorkil Glad, som vi 
havde den glæde at have hos os i 
lejren. 

Fredag gik turen til HimmE:lb ier
get, hvor vi sejlede til Rye. Vi tra
vede derfra til lejren. Ulvene var 
kede af, at de skulle hjem igen, de 
ville gerne have blevet der. 

Vi havde haft en dejlig og en god 
lejr og endnu mange gode minder 
med 5 solrige dage at se tilbage 
på. Vi vil ønske for alle ulvebrØdre, 
at de med tiden kan få den store 
oplevelse, som Ryekol kan give jer. 

F. F . 

FORSIDEBILLEDET, der vi

ser det danske jamboree

hold på vej til parade, er ta

get af William Hilleourt 

(Vilhelm Bjerregaard). 

174 

Fortsat fortælling af PETER TINI . Tegninger: THORA LUND 

Gendarmernes kamp mod rødhuderne 

En sØndag morgen fØrst i sep
tember skulle Christiansborg flok 
på øvelse i Dyrehaven. Flokken 
stillede på Christiansborg ridebane. 
Med standeren i spidsen marche
rede de til Hovedbanegården, hvor 
de med S-toget kØrte til Gentofte 
station. Til alt held havde flokken 
en kupe for sig selv, for ellers hav
de deres fØrer "Mus« nok beordret 
dem til at sidde stille. 

Ved Gentofte station stod flokken 
af, og i fuld fart gik det til Erme
lunden, den lille skov, der ligger 
lige op ad Dyrehaven, og hvor Det 
Danske Spejderkorps har haft så 
mange store lejre. I har vel f. eks. 
nok hØrt om den store verdensjam
boree i 1924. Ermelundssletten er 
hver sØndag samlingssted for man
ge ulveunger og spejdere fra KØ
benhavn og omegn. I dag skulle 
Christiansborg flok have øvelse 
med Lundtofte flok, og vore ven
ner var fast besluttet på at vinde 
Øvelsen. 

Kl. 10 blev øvelsens indhold læst 
op for flokken. Den var meget 
spændende. Vore venner skulle 
være gendarmer i Kanada, der skul
le bringes en kasse diamanter til 
nybyggerbyen New-Town, som var 
et nærmere angivet sted på den 
på denne årstid helt forladte Dy
rehavsbakke. Lundtofte flok var 
rØdhuder, der skulle røve diaman
terne fra gendarmerne og Ødelægge 
gendarmernes fort, den af alle s p ej
dere kendte TotemhØj på Erme-

lundssleten. SelvfØlgelig skulle de 
to partier også gØre hinanden 
ukampdygtige ved at tage armbin
dene fra hinanden. 

»MUS<< gac Spjæts bande ordre til 
at fØre diamanterne til bestemmel
sesstedet. Diamanterne var en kasse 
på størrelse med en skotØjsæske. 
Knolds bande skulle ledsage dia
manttrapsporten og forsvare den, 
dersom det skulle gå galt. Gendar
mernes to andre bander skulle så 
forsvare fortet og gribe ind, dersom 
der ellers skulle ske noget. 

Efter en kort rådslagning mellem 
Knold og Spjæt, der var fast be
sluttet på, at de på denne Øvelse 
ville vise, hvad de duede til, for
svandt de 2 bander i skoven i små 
grupper.-

Lundtofte flok, der begyndte 
Øvelsen ovre ved Klampenborg sta
tion, var også snart i virksomhed. 
Også de raske Lundtoftere ville 
gØre alt for at vinde og var fulde 
af lyst til at gå på. De var også fire 
bander. En af banderne skulle op
sØge gendarmfortet og sprænge det 
i luften, medens de tre andre ban
der skulle opsØge diamanttranspor
ten og hindre gendarmerne i at 
bringe de kostbare sten i sikkerhed 
i New-Town. Banderne fordelte sig 
straks i Dyrehaven. 

RØdh udernes Tigerbande var 
snart helt fremme ved Fortunen, 
en af indgangene til Dyrehaven, 
ikke så langt fra Ermelundssletten. 
Bedst som banden lå skjult i noget 



kratskov i Månedalen, en gammel 
forladt grusgrav ved Fortunens 
RØde Port, viser sig tre ulveunger, 
som de på de rØde armbind kunne 
se tilhØrte gendarmeriet. 

De tre gendarmer listede frem 
på en mystisk måde og bar tilsyne
ladende noget kostbart på sig. De 
kravlede frem i ly af et tjØrnekrat. 
RØdhuderne listede efter dem, ef
ter at de fØrst havde fået forbin
delse med BjØrnebanden. BjØrnene 
og Tigrene ville indkredse de 3 
gendarmer. Det varede dog ikke 
længe, så opdagede gendarmerne, 
at de blev forfulgte. De lØb, alt 
hvad remmer og tØj kunne holde. 
Først i retning af nybyggerbyen, 
men så drejede de ind i et meget 
tæt krat, der helt opslugte dem, 
men de var klar over, at rØdhuder
ne snart ville podage dem. LydlØst 
mavede de sig frem gennem krat
tet, til de kom til en mose, hvor de 
fulgte en sti med vand på begge 
sider, og snart stod de ved enden 
af stien midt ude i mosen, hvor 
stien sluttede blindt. 

Her udstØdte de et kaldesignal, 
der lØd, som når en ugle tuder om 
natten. Stor var rØdhudernes glæde 
over endelig at have hold på de tre 
gendarmer. Uden at ænse noget 
styrtede de vilde rØdhuder ud ad 
stien for at .myrde« de arme gen-

darmer. Det varede heller ikke 
længe, så var gendarmerne over
vundet, men inden da fik gendar
merene kastet en skotøjslignende 
kasse ud i mosen, hvor den nok så 
nydeligt drev hen ad det grumsede 
mosevand. 

RØdhuderne fik Øje på den my
stiske æske. En af dem hev sko og 
strømper af og vadede ud i mosen 
for at redde den kostbare æske, 
men den uro, han frembragte i van
det ved at vade ud i det, fik den 
til at drive længere bort. Pludselig 
udstØdte den vadende rØdhud et 
skrig og stod som naglet til det 
mudrede vand uden at rØre sig. 
Han sad uhjælpelig fast i mudder. 
Så måtte nogle af de andre rØd
huder bringe ham hjælp. De fik 
snart trukket den arme rØdhud op 
af hængedynget. Alt imens var 
æsken drevet ud på det åbne vand, 
hvor blæsten drev den længere og 
længere ud. 

Heldigvis for rØdhuderne opda
gede de, at der lå en fladbundet 
pram. På denne stagede de sig ud 
på sØen og fik bjerget den efter
tragtede pakke. Da de kom ind på 
land, opdagede de på dens ene side 
en indskrift med morsetegn, som 
de med hjælp af Spejdernes Lom
mebeg fik udtydet som: »Dette er 
en snydepakke .• Tableau! RØdhu-

derne var opbragte; de havde brugt 
ca. llh time med det elendige re
sultat kun at have fået 3 erobrede 
armbind ud af det. 

Nu måtte der gØres noget alvor
ligt for at indhente det forsØmte. 
Ad den smalle sti lØb de tilbage til 
fastlandet. Det gjaldt for dem om 
snarest at hjælpe med at tage gen
darmfortet og fange gendarmer. De 
nærmede sig det tætte kmt på fast
landet og lØb en og en på mose
stien. Da den fØrste rØdhud kom 
til krattet, greb fire arme ham og 
trak ham ind i krattet. En, to, tre 
blev denne stakkels rØdhuds arm
bind flået af, de næste fik samme 
omgang. Der lØd Larm og hyl, gen
darmer myldrede ud af krattet, og 
et stort slagsmål udviklede sig. Ef
ter lD minutters forlØb var ti rØd
huder gjort ukampdygtige. Gen
darmerne mistede kun tre af deres 
folk. Sejrsstolte trak gendarmerne 
sig tilbage til Ermelunden. De .æg
te diamanter« var forlængst bragt 
i sikkerhed i »New-Town., så dem 
behøvede gendarmerne ikke tænk~ 
på mere. 

Nu var det spændende, hvordan 
det gik med gendarmfortet. Da de 
nærmede sig dette, så de, at det 
endnu var i behold, vogtet af en 
stærk bande. Man lod nu fire gen
darmer synligt bevogte fortet, me
dens de andre lagde sig skjult i en 
ring om det. Snart så de rØdhuder
ne komme listende. Det var tyde
ligt, at de ville gøre et desperat 
forsøg på at redde æren. RØdhuder
nes flokfØrer blæste i sin trille
flØjte. Alle rØdhuderne sprang op, 
men gendarmerne var lige så hur
tige. Snart V·ar rØdhuder og gen
darmer indviklet i et muntert slags
mål, skarpt iagttaget af Øvelses
dommeren, en meget myndig dame, 
der var kommunelærerinde i sit 
daglige liv. Præcis kl. 13 blæste hun 
kampen af. De to kæmpende flokke 
forvandlede sig fra vilde rØdhuder 
og ophidsede gendarmer til to pæne 
og civiliserede ulveflokke, der hav
de meget travlt med at frisere sig, 
bringe uniformen i orden og bØr
ste jord og snavs af hinanden. 

Christiansborg flok havde vun
det en flot sejr over Lundtofte flok, 
der straks hyldede sejrherrerne 
med et rungende ulvehyL En sær
lig ros gav dommeren Spjæt og 
Knold for deres dristige list med 
den falske pakke diamanter. 
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SPEJDERNYT FRA NÆR OG FJERN 

RUDKØBING TROP 
har i år været i Sverige. Den 19. 
juli startede troppen, og efter en 
lang og besværlig togrejse nåede vi 
Valdemarsvig. Derefter gik det med 
bus endnu 30 km, og vi var i Ost
kustUigret. Helt ude i den svenske 

- Dybt at falde! 
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skærgård lå lejren. Ja, så yderligt, 
at senior- og søseauterne lå på hver 
sin ø. 

Det var ikke nogen lille lejr, 1200 
spejdere var der. SelvfØlgelig var 
der flest svenske, men der var dog 
samlet spejder e fra 7 forskellige 
nationer. 

RudkØbing har som de fleste dan
ske byer en venskabsby. Det er 
Mjolby. I lejren dannede vi sam
men med vores venskabsby!' trop 
een trop, eller by, som svenskerne 
kalder det. - I ni dage havde vi en 
herlig lejr, med stadig afvekslende 
konkurrencer og øvelser. Særlig 
husker vi hiken; svær var den, for 
svenskerne bruger ikke vejene på 
en hike, tværtimod; turen gik gen
nem skove og over klipper, aldrig 
kedelig. 

Efter lejren var vi i 5 dage ind
kvarteret hos vore svenske spejder
kammerater i Mjolby. Disse havde 
lavet et virkelig fint program til os. 
Vi så hele omegnen, i bus og til 
fods. Bedst var nok udflugten til 
Vatteren, i hvis friske vand vi ba
dede.- Men Mjolby selv var heller 
ikke kedelig. BL a. var vi på brand
stationen, hvor vi fra slangetårnet 
sprang ned i redningsnet. Spejder
ne havde deres egen brandbil -
sikkert den fØrste trop, der kan 
prale af det. 

Alt for tidligt måtte vi tage af
sked med vore svenske kammera
ter, men vi kommer også igen. 

G-e. 

Cort Adeler trop i tysk jamborette. 
Den 5. august vendte 18 glade 

spejdere fra Cort Adeler trop 
hjem fra »Jamborette Odenwald«. 
Som meddelt i Magasinet nr. 7 
skulle jamboretten have været i 

D en tysk e landeskurat ved et af de 
danske telte . 

Schwarzwald, men der blev lavet 
en ændring i programmet. 

Turen derned foregik pr. tog, og 
rejsen varede 29 timer. I Gemlinden 
kom 6 Lohrspejdere os i mØde, og 
de ledsagede os under resten af 
rejsen. I Lohr blev vi modtaget af 
»Malteserstammen«, og efter at 
tropsføreren, Walter Herteux, hav
de budt os velkommen, blev vi ind
kvarteret privat. Opholdet i Lohr 
varede i 3 dage, og tiden blev ud
nyttet godt, vi beså flere kirker, 
museer, slotte, fabrikker m. m. En 
dag var vi på bjergtur, og vi fik 
da set Lohr og flere andre byer 
»fra luften«. Lohr er en meget 
gammel og smuk by, og den ligger 
ved floden Main og er omkranset 
af skovklædte bjerge. 

Fra Lohr tog vi sammen med 
»Malteserstammen<< til jamborette i 
Odenwald. I denne jamborette del
tog 23 østrigere, 140 tyskere og 18 
danske. Lejren blev besøgt af den 
tyske »Landesfiihrer« og af den ty
ske »Landeskurat«, disse var de 
Øverste ledere af de tyske katolske 
spejdere. 



Lejren lå i en smuk bjergdal ved 
Franken Miihle i Odenwald, der 
omgives af 2500 km' skov. Der var 
således brænde nok til lejrarbejde, 
og der blev da også lavet fine lejr
arbejder. På dette område bærer 
tyskerne sig anderledes ad end os, 
idet de bruger både sav og søm, 
ligesom de også fælder træer efter 
en større målestok. 

Deltagerne i lejren var delt op i 
troppe, og der var 3 patruljer i en 
trop, og hver trop valgte af sin 
midte en tropsfører, som skulle va
retage dens interesser. Vore 3 pa
truljeførere blev tropsfØrer for hver 
sin trop, og deres troppe bestod af 
en tysk, en Østrigsk og en dansk 
patrulje. Denne tropsinddeling 
hjalp med til at få de udenlandske 
spejdere i kontakt med hinanden 
på en hurtigere måde, end hvis de 
havde været samlet land for land. 
Samarbejdet i troppene gik fint, 
og vore pf'er klarede deres trops
fØrerjob fint. 

Vi havde en 2-dages tur fra lej 
ren, den ene ca. 90 km i bus, og vi 
så på denne tur en del ældre, smuk
ke byer, og vi var på museer, i 
slotte, et diamantsliberi, et elfen
benssliberi m . m. 

Den anden dag var vi på en 30 
km lang bjergtur, det var en an
strengende tur; men den storslåede 
natur og det fine vejr tog træt
heden. Om natten var vi indkvarte
ret i Miltenberg. 

Lejren blev en succes, og den er 
nu et kært minde for vore 18 del
tagere, som stadig kan finde på ny
heder at fortælle om turen. 

På et fØrermØde i lejren blev vi 
enige om at forsøge på at mødes 
igen i England ved jamboreen i 
1957, og vi håber alle, at det bliver 
muligt for os at komme derover. 

Vi klarede os fint med sproget 
dernede, og det gik også nogen
lunde for tyskerne med at forstå os. 
En enkelt af tyskerne forsøgte at 
lære dansk, og det klarede han for
bavsende godt. 

JES. 

LORENZ TUXENS TROP OG 
FLOK FYLDTE l AR I MAJ 
MANE D 
og kunne samtidig ved en lille 
hØjtidelighed indvie en ganske 
pragtfuld hytte. Grundlaget for ud
betalingen skaffede spejdere og 
ulve selv ved på Kongens fØdsels-

Det er meget spændende, det her. 

dag at holde en storstilet bazar med 
bl. a . optog med Lorenz Tuxen, samt 
et lodseddelsalg. 2. april kØbte vi 
hytten, beliggende midt i byen på 
1f2 td. land med sØ og mange birke
træer. 

Hytten har storstue, kØkken, pa
truljelokale og bolig til hyttevag
ten (TF). Hytten drives bl. a. af 
en vedvarende papirindsamling, ju
letræssalg og udlejning i sommer
ferien. Rygtet om vort arbejde var 
nået helt til Amerika, hvorfra Walt 
Disney til sin TV-bØrneserie be
stilte en film om papirindsamling 
og hytte. En hel sØndag gik så Nor
disk Film jun. herude og filmede 
på livet lØs. Troppen har i år haft 
sin fØrste sommerlejr på Horneland, 
Fyn. Der var udflugter til DybbØl, 
Øerne rundt, der var natlØb, olym
piade og sportskampe med nabo
troppen, en helt fin lejr. 

I sommereferien startede en ny 
afdeling i Hørsholm, Jon Litles 
trop og flok . Jon Litles navn er li
gesom Lorenz Tuxens knyttet til 
det gamle Hørsholm slot. Troppen 
tæller 12 spejdere i to patruljer, 
Kuduerne og Wapitihjortene, og 
flokken er også på 12 mand. Inden 
længe vil dette tal dog stige, idet 
33 står på venteliste. 

Boys Life, 
der er de amerikanske spejderes 
»Spejdernes Magasin<<, udkommer 

nu i et månedligt oplag på 1,1 mil
lion. 

Landeslager des Niederoesterrei
chische Pfadfinder, Waidhofen a. d. 
Ybbs. 11.-23. juli 1955. 

5. By åbnede programmet for den 
officielle lejrbålsunderholdning, der 
fandt sted om aftenen sØndag den 
17. juli nede i Waidhofen a. d. 
Ybbs i Nedreøstrig. 

De to lejrbål - for sådan bru
ger man det syd på, ihvertfald i 
Frankrig og Østrig, således place
ret, at der kan være optræden midt 
imellem - blev antændt af 5. By
spejdere, det ene med ildbor, d~t 
andet med stål og flint. Til stor for
blØffelse. Den tryllekunst - for det 
troede vist de fleste, at det var -
måtte vi i de fØlgende dage lære 
fra os oppe i lejren til Østrigske 
spejdere fra nær og fjern, der kom 
på besøg af samme grund. 

Da bålene flammede op, lavede 
vi et tØrklædeshow med vore der
til velegnede gule og sorte tØrklæ
der; det sluttede med, at et 5-tal 
tonede frem i sort på gul baggrund 
og dernæst B Y. 

Vi sluttede af med en opvisning 
i lassosvingning. Som man vil for
stå, var det en L YD LØS lejrbåls
underholdning (båltænding, tør
klædevending og lassosvingning) 
og med velberåd hu, for når man 
er omgivet af så musikalske natio
ner, som spejdere fra Østrig, Tysk
land, Italien o. s. v., så skal der 
mod til at give lyd fra sig i sang. 

Senere hen i aftenens program 
var jeg fremme og dirigere de to 
slags klapsalver, som jeg introdu
cerede ved Distriktets lejrbål på 
BellahØj i år (og som jeg havde 

Et hjørne af lejrpladsen. 
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lært samme dag til frokost med 
William Hillcourt, også kaldet 
Vilhelm Bjerregaard, you know) . 

J eg skrev NEDE i W aidhofen. Vi 
lå nemlig i lejr et hundrede meter 
hØjere oppe på en bjergside sam
men m ed to østrigske troppe. Og 
med en pragtfuld udsigt ned over 
byen. Proviantkasserne og mælke
jungerne blev kørt op til os hver 
eftermiddag med traktor ad en m e
get stejl skovvej, når den ikke 
var for smattet af regnskyl, for 
så måtte vi ned i skoven og skub
be bag på eller bære provianten 
resten af vejen op. 

Overfor os på den anden side af 
en dalgang og lidt lavere lå græ
kerne; også sammen med østrigske 
spejdere. Vi var derovre en efter-

BOGHYLDEN 
Paul Wellendorff: På fiske
tur. (Kr. 6,50 - Hasselbalchs 
forlag). 

Anmelderen har en gang sam
men med en god ven holdt ferie i 
de norske fjelde, og vel vidende at 
tiden kunne falde lang, havde vi 
udstyret os med fiskestænger og 
ganske naturligt stillet store for
ventninger til de fangster, vi skulle 
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Indgangsportal 
til 5. By's lejr 
l Østrig. 

middag til reception sammen med 
nogle spejdere fra øvrige inviterede 
lande. Det var meningen, at vi 
skulle have set græske folkedanse 
af eusonklædte spejdere (hvide 
skørter, lange underbukser og sna
belsko) , men det plØrede ned, så vi 
krØb i ly af nogle træer og blev 
trakteret med rosiner, græske ci
garetter og ægte Samosvin. Det var 
en hyggelig eftermiddag trods reg
nen, og gav mig den ide, at når jeg 
næste gang skal repræsentere Dan
mark ved en eller anden jambo
rette, så vil jeg også lave en recep
tion, men med Carlsberg Øl og Da
vidsens smørrebrØd. 

Højere oppe over os på Schna
belberg lå roverlejren med bl. a . 
3 lange svenskere. Italienerne lå 

gøre. Vi fiskede på alle tider af 
døgnet, med forskellige blink og 
fluer, men desværre uden stort 
held. Jeg må beskedent fortælle, at 
jeg fangede den eneste fisk, der 
blev fanget i lØbet af de 10 dage. 
En nordmand, vi senere talte med, 
sagde - og det var os en trøst -
at der sikkert ikke var mere end to 
fisk i den sØ, vi havde fisket i! 

Vil man imidlertid vide, hvordan 
man rigtig skal bære sig ad, så 
foreligger der i ovennævnte bog et 
væld af oplysninger, og bogen er 
netop skrevet for drenge og unge. 
Bogen slutter med en god oversigt 
over de fisk, man kan fange her
hjemme. Anbefales interesserede. 

Hilmar Wulff: Jægerøens 
hemmelighed. (Kr. 4,75 hft., 
6,75 indb. - Gyldendal). 

Bogen er en selvstændig fortsæt-

nede i en park i selve byen. 5 km 
fra os lå der en busfuld franske 
spejdere i lejr ved en landevej . 
Andre steder i omegnen fandtes en 
snes tyske spejdere, en 5-6 eng
lændere, en 7-8 hollændere og en 
enkelt portugiser, alle hver på sit 
sted sammen med østrigske spej 
dere. 

Vi var 18 spejdere fra 5. By og 
en enkelt kolonneassistent fra Sil
keborg. Han var lidt af en billed
skærer, hvilket r esulterede i en ge
valdig totemmand, som der hurtigt 
kom til at gå rygter om nede i 
Waidhofen, så at folk kom op der
nede fra bare for at se den. Ved lej 
rens slutning gav vi den til vor 
østrigske nabotr op. Det var ikke for 
at blive af med den på en bekvem 
måde, men de bad selv om at få 
den, læssede den på en lastvogn og 
kØrte den til Gmiind, hvor de ville 
stille den op foran deres tropshus . 

Vore nabotroppes lejrliv mindede 
en del om feriekoloni. De medbrag
te skorstensrØr og jernplader til 
deres lejrkomfurer, og så brugte de 
søm til deres bastante lejrarbejder. 
Og den måde, de skaffede sig ma
teriale på ved at gå ud i skoven 
med en Økse og SAV, var absolut 
ikke efterligningsværdigt. Men el
lers var det to ualmindelig flinke 
nabotroppe, som vi havde nogle 
lejrbål fælles med, hvor vi lærte 
ganske udmærket og kultiveret un
derholdning. Synge kan de jo. 

telse af »Jægerdrengene«, en bog 
som var til ug med kryds og slan
ge. Her i denne bog er drengene 
blevet større, og de kommer ud for 
at afslØre en smuglerbande. Den er 
meget spændende og lever derved 
op til sin forgænger. 

HåndbØger for bØrn : Richard 
Lindebro og Viggo Kirk: Jeg 
har en cykel. (Kr. 3,50 -
Erik Lundsgaards forlag) . 

De to forfattere er ledere af Kø
benhavns politis færdselsundervis 
ning, og hvad de ikke kender til 
cykler og trafik, det er ikke værd 
at vide. Du får igennem bogens 48 
sider, hvori der er mange anskue
lige tegninger, alt at vide om cyk
lens indretning og pasning, om cyk
lens udstyr og naturligvis også om 
færdselsregler . 

S k. 



Lejren varede i 11 dage. To af 
dem benyttede vi til en udflugt til 
Salzburg. Vi lejede en postautobus 
og kØrte gennem et dejligt land· 
skab, bl. a. over Potschenpasse den 
ene vej og langs de mange smukke 
søer på hjemturen. Fra Salzburg 
tog vi den obligate tur til Hallein 
og prøvede svævebanen derop og 
de berømmelige rutscheture nedad 
inde i selve saltbjerget. Endvidere 
Hellbrunn, hvor et par stykker 
programmæssigt blev dyngvåde. 

De Østrigske spejderes gæstfri
hed var fabelagtig. 9 af os 19 var 
inviteret til gratis ophold i den 
11-dages lejr ved Waidhofen (en 
patrulje på 8 mand og en voksen 

-"' leder), og da vi allesammen (alle de 
udenlandske spejdere) bagefter tog 
til \Vien, viste det sig, at alle 19 
danske varPfadfinder Niederoester
reichs gæster til at bo på et glim
rende vandrehjem ude ved Potz
leinsdorf i en uge. Undervisnings
ministeriet organiserede den dag
lige omvisning i Wien og omegn. 
Morgenmaden fik vi på vandre
hjemmet, frokost og middag på 
Kaiserhof lige ved rådhuset; alt
sammen gratis for os, ligesom alle 
entreer og sågar et ugekort til 
sporvognen mellem vandrehjemmet 
og byen. Og ikke at forglemme en 
aften i Schonbrunns lille hyggelige 
barokteater til en opera af Rossini : 
Le generentola - som viste sig at 
handle om askepot. 

Vi oplevede også det historiske 
Øjeblik 27. juli, hvor besættelses
magternes flag blev strøget et efter 
et, mens Frankrigs, Englands, So
vjets og Amerikas nationalsange 
blev spillet af de fire landes mili
tærorkestre. 

Thorkel VØgg. 

l. Gelsted trop og flok 10 år. 
Sammen med min kollega, re

daktØren af Spejdersport, havde jeg 
i forbindelse med divisionschefs
mødet på Hylkedarn i september 
måned lejlighed til at aflægge be
søg på den store udstilling, l. Gel
sted trop og flok havde arrangeret 
i deres udmærkede lokaler i Gel
sted præstegård. Anledningen til 
udstillingen, som i øvrigt havde 
mange besøgende, var troppens og 
flokkens lO-årige fØdselsdag. 

I det fØrste lokale havde ulve
ungerne deres udstilling, og det 

2. Herlev trop 
SM Willy Pedersen 

2. Absalon trop - H.K.D. 
PF Jan BØb Jeppesen 
PF Jens Kostrup 

! ~IDDE(R(1j 
6. Godthaab trop 

SM Erik N ordmann Larsen 
SM Ole Pihl Bisgaard 

Furesø trop 
SM Vagn Skadhauge 

5 By 
·John BØcker 

l. Østerbro trop 
SM SØren Svejstrup 

5. Odense - Set. Georgs tr. 
SM Knud Ole Kirkegaard 

5. Odense - Set. Georgs tr. 
Erik Krogh Jensen 
Kjeld Ulrik Jørgensen 
Kjeld Frimuth Hansen 

2. Herlev trop 
SM Willy Pedersen 
SM John Madsen 
PF John Kastrup 
PF Leif Kirchmann 
PF Per Henriksen 
P A Curt Clausen 
PA JØrgen Levin 

l. Skanderborg trop 
PF Per Emborg 
PF Erik Bendix Rasmussen 
PA John BØ!cho 

Kong Rings trop 
PF Poul Packroff 

2. Absalon trop - H.K.D. 
PF Jan B. Jeppesen 
PF Jens Kostrup 
PF Alan Lyng 
PF John Pallesgård 
Flemming Heinze 
Preben SchrØder 
Ernst Simonsen 

l. Gelsted trop 
Knud Erik Paulsen 
Kurt Birger Skov 
Tage Nielsen 

l. Viborg trop 
Peter Lauritsen 

l. Hede trop 
SM Jens Pingel Nielsen 

8. Odense - Set. Knuds trop 
Hans Hasselbalch 
Niels Hammer 

100 km 
3 Østerbro trop 

• SM Hans Kristiansen 
SM Keld Christensen 

Furesø trop 
SM Kaj A . Pedersen 
SM John SchrØder Nielsen 

8. Odense - Set. Knuds trop 
Hans Hasselbalch 

90 km 
2. Østerbro trop 

PF Niels Bentsen 
75 km 
2. Absalon trop - H.K.D. 

Erik Nielsen 

+++++++++++++++++++++++++ 
var både morsomt og interessant at 
se de mange ting, de havde lavet 
på deres ulvemØder. Der var endog 
flere fine samlinger, som var re
sultatet af mange, mange timers ar
bejde. 

Spejderne havde deres udstilling 
over 2 lokaler, og i det ene så vi 
en virkelig fin patruljelejrplads. 
Ikke engang lejrbål med »ild« 
manglede. Der var mange ting at 
se på, lad mig således nævne, at 
der var over 300 fotografier, der 
fortalte om troppens og flokkens liv 
fra starten til dato. 

Vi hØrte også lidt om troppens 
liv, og tropsføreren, Møller Niel
sen, fortalte, at tropsfesten havde 
fundet sted på H. C. Andersens fØd
selsdag, og der var fremført flere af 
H. C. Andersens eventyr. Sommer
lejren var i år gået til Bornholm, 
hvor man havde benyttet samme 
lejrplads som K.F.U.M.-spejderne 
benyttede til deres korpslejr. End
videre havde HØgenes patruljefØrer 
deltaget i Det svenske Spejder
korps berømte »Blå haiken«. 

Red. 

Sælerne, 2. Nyboder trop, 
har meddelt redaktionen, at de har 
fortrængt Rævene fra l. Bogense 

trop, som i september-nummeret 
af Spejdernes Magasin fortalte, at 
de havde opnået fem placeringer 
ved divisionsturneringen og mente, 
at det var danmarksrekord. 

Sælerne har ved Nyboder divi
sionens turnering opnået 6 place
ringer, idet de vandt: turn-out, 
madlavning, lejrsport, daglØb, nat
lØb og vildsvinetanden. 

Korpsets hus 
har i lØbet af det fØrste år været 
benyttet til 100 mØder med 3751 
c'.,ltagere, og i lØbet af 2 sommer
måneder har der været 1058 over
natninger, hvoraf de 15 overnat
ninger er af danske spejdere. 

ønsker til lykke og foreslår Depotet 
at lade korpsets godkendelsesudvalg 
godkende en røgvender. De fås nem
lig l lige så mange udgaver, som 
der er lejre landet over. 
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SPEJDER 

godkendt af korpset. 

Depotet har nu de rigtige spejder
knickers i uniformsfarven, og de 
fØres i to kvaliteter, både en svær 
ulden og den k endte Wilson-kvalitet. 

Spejder knickers 
svær ulden med foer og med 
2 baglommer. 

Livvidde 
66 68 70 72 74 76 

37.50 38.50 39.50 40.50 41.50 42.50 
Voksne 80 - 96 uden faer 43.50 

Wilson knickers 
kamgarn, uden faer og med 
2 baglommer 

Livvidde 
68 70 72 74 76 

43.00 45.00 47.00 49.00 51.00 
med foer + 4.00 
voksne uden foer . . . . . . . . . 66.00 

Godkendt af korpset som vinter

beklædning fra l. november til 

31. marts. 

SKIBUKSER TIL ULVEUNGER 
er også reglementeret vinterpåklædning 

Prima Holmensklæde - mørkeblå 
Livvidde 62 64 66 68 70 72 74 

43.50 34.50 36.00 37.50 39.00 40.50 42.00 
m ed foer + 5.00 

Randsyede 
SKISTØVLER 

med lang snøring, i det 
kendte Oxford-fabrikat, er 
selvfølgelig det bedste. De 
er også af svært juchten
læder - har en fremra
gende pasform og fØres i 
halve numre. 
størr . 33-34lh 62.50 

35-361;2 67.50 
37-39lh 72.50 
40-42 78.50 
421;2-44lh . . 84.50 

SKISTØVLER 
af prima 5"\'ært juchten
læder - en rigtig drenge
vinterstØvle - med grey
hound såler. 

Størr. 31-33 
34-36 
37-39 
40-44 

49.50 
55.50 
59.50 
65.50 

ORIG. NORSKE RAGG SOKKER 

den allerbedste kvalitet »Janus«. 
Størr. 9 . . . . . . . . . . 6.00 

10 . . . . . . . . . . 6.85 
11 . . . . . . . . . . 7.50 
12 . . . . . . . . . . 8.85 

BILLIGE SWEATERS 
Læs i det vedlagte julekatalog om de 

»norske islændere« - det er tidens sweaters.-
Drengestørr. fra 23.50 Herrestørr. fra 30.00 
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DE POT 
NØRRE FARIMAGSGADE st 

KØbenhavn K, tel1. Palæ 4528 
Odense: KlosterveJ lll, telf. 1!.418 

Alborr: Konr Danarade l, telt. 8371 
Arhus: Frederiksrade Øll, telf. S SS U 
Depotet er korpsets egen forretnl.n& 
og giver bonus til korpseta afdelinger 

Korpskontor 
FrydendalaveJ S2, Xlibenhavn V 
Telefon VE 3668 
Kontortid: 8-111, ljlrdag 1-11 

Berre blade• ekope41tlen: 
Korpskontoret 

FR. PALM GRitSEN 
BOGTRYKKERI. KBHVII. 


