


Opfriskningskursus 
førstehjælp • 

l 

Tekst: Sifon 

Fra Ørnepatruljens 

lukkede mesterskaber hovedspring 

på lavt vand 

Lille Jeppe s mutter i •afsættet og 
skraber m aven p å bunden. Da han 
efter en stund kravle r op på stran-

Tegning: Gas 

den, driver blodet i små strømme 
ned ad maven fra ·en stor hud
a±iskrabning. Han jamrer sig høj
lydt, og fo,lk på den nærli@gende 
øampingplads begynder så små t at 
stimle sc.mmen. Hvad ville du gøre? 
(Læs svaret p å side 139) 

l dette nummer: Spedalskh edsarbe jde t i en indis k 

la ndsby (S pe jde rhjælpen). 
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Efterårsferie 
på patruljegrunden 

Tekst og tegninger: ffartv ig. 

Det kan lige nås , !hvis I går frisk 
til s:agen: 

Patruljen holder efterårsferie 

på sin nye patrttljegrund! 

H ar I en gr und i kikkerten, sæt 
så alle sejl til for a.t få je res twps
føre r og jeres tropsråd ·sat i gang 
med 'at forhandle m ed ejeren . De t 
er Hlstrækkeligt, om der blot kan 
komme en aftale i stand om køb 
eller lejem ål. Den endelige ove•r
tagelse kan ske p å et senere tids
punkt når der er skaffet penge til 
formålet. I skal blot så vidt, at I 
kan tage jere s pionerland i b esid
delse i efterårsferien! 

F.otog.rafiet foroven ~r ca . 10 år 
gammelt, det er taget af bjørne
patruljens første tipi - bygget på 
en week-end - det før·ste forsøg 
med hindøvævning. 

K•an I skaffe tagrør på jeres grund 
eller i nærheden, så Lav denne tipi 
de to første dage af efterårsferien. 
Den kan mageligt s tå til næste 
efterårsferie, hvis den laves r igtigt. 

Det P.r herligt at sidde om lejr
bålet inde i tipien - i ly for regn 
og blæ st. Når der skal soves, dæk- ' 
ker man blot ilds.tedet W med græs
tørv. Denne plads er altid efter
h,agtet, for den er »bundvarm« he le 
natten. 

Mens røgen siv.er op igennem rø
rene foroven og tevandet snurrer i 
gryden kan man så dejligt sidde og 
planlægge, hvordan den nye p a
truljegrund skal indrettes. Formo
dentlig kan I få en del tips fra 
»Patruljegrunden << e ller »Træværk«, 
de nye bøger i Kulsøserien. Er der 
speciel'le pvoblemer, så skriv blot 
t il »KulsøspaHen« - ~ovpskontoret, 

I skal nok få det bedst mulige svar 
omgående. 
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SKOVMÆND 

PRIMITIV MAD 
Tekst og tegninger : Erik Egetoft 

Primi·tiv mad er betegnelsen for 
mad, som er lavet over et bål og 
ikke i et køkken m ed mange hjælpe
midler. Og som skovmænd sætter I 
sikkert en ære i ·at Mare jer med 
så lidt som muligt. Har du din billy 
can, kan du klare m ange situationer, 
som ellers ville være V1anskeliige, 
selv om du i n a turen kan f.inde 
mange hjælpemidler. F . eks. en frisk 
gren med en gaffel i den ene e nde, 
hvor de to endestykker afbarkes, el
ler en stegerist lavet af en birke
gren , der er bøjet sammen. sten og 
ler må vi heller ikke gl:emme og 
la d os så komme i gang: 

Bålet 

Kogebålet skal ikke være noget 
stort bM, m en e t godt .glødebål, som 
bedst fås ved at bruge løvtræ. 
Fremstil f. eks. en nying-ild, som er 
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god til at varme foran bivuaken 
og er e t fortræffeligt koge bå l, når 
den drejes om på siden. 

N ying-ild 

Der tages en træstamme, som flæk
kes ved hjælp af e n økse, og no·gle 
kiloer, som er skåret ud i eg eller 
ask. Når stammen er flækket, læg
ges den m ed de to f lade sider mod 
hinanden , t:ag nogle s tykker bræ nde 
og læg imellem, så de r bliver e t 
m ellemrum på en 10-15 cm . Tænd 
op i d e tte m ellemrum og nå r der 
er god ild, er nyingen færdig. 

Brødbagning 
1/2 kJ mel og lidt salt blandes, der 
kommes også lidt m argarine i, der
e fter bagepulver (hvis du ikke bru
ger .gær, •som du opløser i lidt vand. 
Dej med gær skal hæve lidt, m ed 
bagepulver bages den m ed det sam
m e.) Der tilsættes lidt eft.er lidt 
vand under æltningen, som fore
tages i en taUerken eller ponsj·o eller 
1·egnfrakke, - men skyl den godt før 
og efter brugen. P as på at dej en 
ikke bliver for tynd. Tilsæt lidt 
m er e mel, hvis den ikke vil slippe 
dine hænder. 

Redigeret af Bjørn Glyng 

Dampers 

Tag din billy can og kom lidt mar
garine i , derefter lægges nog le af
barkede pinde ned i bunden (de 
vil forhindre brødet i at brænde på). 
Læg dejen i og sæt låget p å. Hæn
ges over bålet 'Og d u har et damp
bagt brød ca. 1/2 time efter. 

B P-Brød 

Rul dejen ud til en tyk p a nde kage 
(l cm) , der passer i låget til billy 
can'en, smør låget med margarine 
og læg dejen i, stil låget op ad en 
sten nær ved bMet, så varmen 
reflektcr€1· ind p å brødet. Brødet er 
bagt når e n tynd •afbarket gren , der 
tikkes ned i brødet ikke trækker 

dej med op. Det k an blive særlig 
lækkert, h vis det dryss s med suk
ker. 

Australsk bagning 

Dejen formes i små brød på ca. 8 
cm's længde og ca. l cm's tykkelse, 
hvert brød indpakkes i staniol eller 
pergamentpapir indsmurt i m arga
rine. Når bålet e r brændt godt til 
og der er m a nge gløder, rages disse 
bort, og brødet a nbringes på den 
vm·me jord og dækkes så m ed ask en 
og ovenpå igen gløderne. Skal bage 
i ca. 20 min . Husk : brødene m å ikke 
berøres direkte af gløderne. 
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Plankning af fisk 
Rengøring af fisken: 

F isken befr ies ror slim ved skrab
ning f r a h oved til h ale og befries 
for skæ l ved sær abning fra h ale til 
hoved. Hovedet s kæres af, og gæl
le rne udtages. Bugen skæres op fr a 
h oved til ga t, og indvoldene fjern es, 
bughinde, svømmeblæ re og blod 
fje rnes ved skrabning med kniv. 
Fisken skylles i f ler e h old koldt 
vand. 

Anbringelse og stegning 

En træ kævle flæ kkes og planer es. 
Trænagler på 2-3 cm 's længde ud
skæres, fisken gnides med salt på 
beg,ge sider og sm øres m ed m arga
rine. Ddbredes på k ævlens JJ~ade. 
Med passende m ellem r um bores hul 
m ed d olken gennem f iskeL ind i 
k æ vlen, træ n aglerne bankes i hul
le rne. Den plankede fisk anbringes 
10-20 cm f·r a det flammende bål, 
så den næsten stå r lodret. Er f isken 
m eget tyk , m å den vendes. 

Røgning af fisk 

Ovnen kan bygges, som vis t p å 
sæitsen. Fyrhullet er oa. 50 X 30 cm 
og fore t m ed stor e :s ten . Skorstene n 
ca. 30 X 30 cm afsluttet for oven med 
et s tenfilter, :fior at sod og aske ikke 
sk al :skade det, der sk al røges . 
Øver st placeres en stor blikbøtte, 
hvor bunden er fjernet. P å tværs 
p "t en pind hænges fisken , som skal 
røges. Husk, f isk en skal rengøres 
indvendi·g førs·t. 

En god •røg fås ved først at la ve 
et god t glød ebM, derefter læ gges 
friske sm åkviste af b i<rk og dækkes 
til m ed m os eller bregneb1ade, først 
når røgen er god, hænges fisk en p å 
plads. 

Kan også bruges som bageov n. 

Grill-stegt fisk 

Rens fisken og anbring den på den 
stegerist, du har lavet af birkegren e, 
gnid den ind i salt føl'St og steg den 
over gløderne. 

Fars i løg 

Man tB,ger et temmeligt s tort løg, 
som m an u dhuler :således, at der 
kun er de to yderste r inge tHbage. 
I det der--ed f remkomne hul puttes 
farsen. Løget lægges indsmurt i 
m argarine, indpakket i staniol i nd 
i gløderne, og efter 15 m in . forløb, 
er det færdigt. 

Fisk i ler 

Fliske n skæ res op og r enses, bindes 
s•ammen igen og indpakkes i ler , 
steges ove r gløder i ca. 1/2 time ved 
god va·rme. 

Kød på spid 
Mulquagen 

Dette er e n særlig indiansk beteg
nelse for en m åde a t riste kød på. 
Mulquaganen er en f·risk y-formet 
gren ca. 40 cm lang, der er a f\ba rket, 
hvor kødet sk al sidde fas-t, samt 
tilspidset i grenens tre ender. Kødet 
gnides ind i salt og peber , anbringes 
på mulquagane n. Sørg f\o r, at det 
sidder godt fast. Det må ikke hænge 

n ed i gløderne. Så holdes kødet et 
øjeblik ind i de klare flammer for 
a t p orerne k an lukke sig, så saften 
bliver i k ødet under s tegningen. 
Lad derfor være m ed at stikke i 
k ødet under s tegningen, da saften 
så trænger ud. Man kan også sætte 
et stykke flæ sk ved •Siden af kødet, 
det forhøjer velsmagen. Anbring 
kødet i passende afstand fra ilden 
ved at stikke grenen i jorden . Det 
passer da sig selv, men husk at 
vende det en gang 1mellem. 

--- t- .. ~:... - ·-->o<- . .:!.1~- .. _...:'f!;.·"'- -~- ~~~}} 

Æ.g på spid 

En gren sni ttes m eget tynd, der
efter bores m ed dolken m eget for
sigtig et line hul i begge ender af 
ægget, grenen stikkes igennem æg
get og drejes over bål et til det er 
gen nemstegt. P as på : H vis det får 
for m egen varm e, eksploderer det 
med et knald. 
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Æ.g i kartoffel 

Den ene ende af en s tor k artoffel 
skæres af, hvorefter den udhules. 
Et æg slås ud og hæ ldes i den ud
hulede k artoffel , låge t som blev 
skåret a f før,st, læg,ges over. An
bringes i gløderne til det er stegt. 

Tortilla 

Til denne udmæ rkede Peru-indi
anske ret er det m est formålstj en 
ligt at h ave en større pande en d 
den, der sidder på billy can'en. Førs t 
hældes noget spis'eolie ud på panden 
og det opvarmes let, så tages kar
toflerne, som i forvej en er skå r et i 
tynde skiver og kommes ned i olien. 
Disse stå r nu og syder i ca. 5 min . 
over svag varme. Nu tages 1-2 æ g 
pr. mand og slås ud i panden . Det 
hele røres ud til e n jævn masse og 
panden tages først af ilden, nå r det 
hele er nogenlunde stift. Så er der 
serveret. 

Hueco Valenciano 

Først indsmøres billy can'en i m ar
garine i bunden. Derefte r slås et æg 
ud deri , og når det er spejlet , kom
mes de ituskårne kødstykker der-

Derefter lægges græs evt. bregner 
n ed i hullet (et tykt lag, det skal 
jo dampkoges). Man skal ikke bruge 
.for m eget forskelligt græ s. Derpå 
pakker m an ok sestegen ind i fedt
tæ t papir (olieret - eller frostpapir) 
og læ gger k ødet ned i hullet og der 
lægges græs oven på . Stenene væl
tes nedover og jorden lægges oven 
på. Det hele skal blive liggen de 
sådan i ca. 6- 8 timer . 

Æ.ble med puddersukker 
Et æ ble udhules og fyldes med pud
dersukker, pakkes ind i staniol og 
graves ned i •1en Vla<rme aske. Stege
tid ca. 15 min . 

Raffinement 
Svedske ørnviklet med bacon 
En svedske arnvikles med bacon, 
sættes på en gren og steges over 
svag varme. 

Shoumandsbogen 
Som nævnt i sidste nummer f01·e

l igger skov mandsbogen nu i nyt 

oplag. 

T ek stmæssigt er der kun sket 

m indre tiLretn in ger . F. eks. er HN 

metoden i kunstigt åndedræt erstat

t et af mund- til-n æse-metoden. 

U dsty1·et er t il gengæld blevet 

væsentligt fo?·bedret : Hvi dt glittet 

papi?· af god kvalitet samt lærred

bind. Prisen er r elativ høj - kr. 12.50 

- m en ikke FOR høj for så god en 

håndbog, som alle skovmænd bør 

have. D a tekstæn dringerne, som 

nævnt, er små, behøver de skov

mænd, der har den forr ige udgave 

i kke at anskaffe den ny. 

ned. Det er for så vidt ligegyldigt, Hvad venter de på? 
lwilken slags kød der br uges . Oven-

På VESTER VOV VOV! - Hvad venter DU på? 
på dette slås endnu et æ g ud, og 
det hele opvarmes i ca. 8 min. Nu 
er det valencianske æg færdigt. 

Maoristeg 

Man grav E:r et hul i jorden og forer 
det med sten. Der tændes så bå l 
dernede, indtil s tenen e er gennem
varme (så m an bræ nder sig på dem). 
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OPFIN!JERKLl/BBENJ 

Nødgrammofon 

Materia~er: 

l b~yant, l rulle hæftep~aster, stift 
karton, · grammofonstift samt l kon
torcli.p . 
Om en pind - f. eks. en blyant -
sætter m an en r ulle hæfteplaster 
ell. lign . Så laver m an en kegle af 
s tift papir. I bunden anbringes en 
gammeldags grammofonstift - evt. 
en knækket knappenål. Omkring 
den sættes e n lille papskive, så der 
kan komm e en god :l'orbindelse m el
lem nå>l og kegle. Pladen sættes n ed 
på pinden, og keglen h oldes som 
vis t på tegningen . Så gælder det 
blot om a t køre med den rette ha
stighed! La v iøvrigt keglen å s to:: 
som muligt og k om f lere plader på 
på een gang. 
Indsend t af: 

Gert Simonsen 
Go lfperk en 105 

Al borg . 

Automa isk morseappar 

MateriaLer : 

l r ulle brugt sma~fiLm, l huLtang, l 
e~ektromotor, 2 spoLer, l g~øde~ampe 

4,5 V, 2 batterier, diverse ~edninger 

og smådeLe samt evt. en brummer. 
Med en hultang klippes m orsetegn i 
f·jl}mstrimlen, der trækkes af el
motoren. S trimlen Tulles op på rulle 
nr. l og trækkes gennem metal
kanterne, der holder den på plads. 
Under disse kanter sidder der en 
metalbørs te, ove r dem en m etal
plade, således at st-rømmen s•luttes 
gennem børsten, når børsten ram
m er hullerne i filmen . Derved dan
nes der morsetegn, der ses på la m
pen (høres på brummeren). Bø·rs ten 
kan evt. fremstilles af en flertrådet 
kobberledning, hvor isolationen e r 
skræUet ,af. P å denne måde k an 
patrulj ens færdighed i morse opøves. 
Jo dygtJigere patrulj en bliver, des 
meæ forøger man strømmen til 
elektromotor en , der derved løber 
h urtigere. 

l ndsendt a f: 

Finn Palle J e nsen 
Åben råga de 5 2 

Århus C. 

Månedens vindere 

Også denne gang har vi tildelt begge 

indsendere en bogpræ mie. 

Vi h ar stadig et p ar indlæg lig

gende, som m å vente til næste n r. 

Skal dit indlæg også med næste 

ga ng? 

Af 

redaktørens post 
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HILSEN FRA ERMELUNDEN "88 

Udsigt over leiren fra den østligsfe di visio n Hiortedam. De 3 a ndre hed Godtfred, Absalon og 
Black Horse . Ved den vestlige indga ng anes leirens torv. 

. ,1' 
:: ~ .a~ .. ·.1::_4.. 

København~s Vestre Dis trikt a~ho1d t 

Jamborette på Ermelunden i dagene 
f·ra den 28. juli ti'l den 4. august med 
deltagelse af ca. 750 spejdere fra 
Elngland, Holland, Ir .land, Norge, 
Skotland, Tyskland og Danmark. 
Som hinederne på disse sider tyde
ligt vi11 vise det, va.r det en p å aUe 
måder vellykket spejderbegivenhed. 
Successens bestanddele V1a r foruden 
br.oderskabet hejik, lejrbål, pioner
arbejder, sportskonkurrencer, nat
øvelse, babylonisk forbrødring og 
meget mere. 
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Et gedigen t pione rarbeide . Den 50 me le r lang e 
tovbro over Karussedammen. 

Hvor finder vi mon vores le irplods? Super· 
markede t i ba ggr und en . 

• 



Foto: 

Erik Parbst & Bjarne Schmidt 

»Tag en bærepose . . « og så er vi klor 

t il at gø re vare indkøb med le jrpe ng e. 

» .. . ag han pusted' « 

METROPOLJAMBORETTEN å bn es a f di striktrådsfo rm a nde n g e neralma jor N. E. Leschly. De ltagerne 

so mle t p å le jrbål spla dse n. 

Ålborg jolle r i dere s re tte e le me nt på Hjortedamm en . Søs pe jd e rn e lidt usæ dvanlig e , me n meget 

sm ukke o mgivel se r. 

J a mbo re tte ns vartegn på Tote mhøjen. Rød t og 
so rt tø mm er med lyse brun t tovværk. 
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De fleste af os kan n emt blive enige 
om, at honning smager dejligt - ja, 
nogle synes vel, ligesom bjørnen e, 
at det er det bedste, de ved. Men d et 
vil nu nok gibbe lidt i dig, næste 
gang du spiser en teskefuld honning,. 
da at tænke på, at en bi for at 
skrabe en teskefuld honning sam
men har måttet flyve ca. 2000 kilo
meter. For at •samle nekt•ar til b are 
et gram honning kræves omkring 
7000 flyveture m ellem blom ster og 
bikube, og hvis en enkelt bi skulle 
tilvej ebringe et kilogram honning, 
måtte d en ud på en flyvetur ·sva
rende t il jorden rundt seks gange ! 

Og honningen er jo langt fra det 
eneste forunderlige i biernes sum
mende og arbejdsomme liv. Vi m en
nesker m ener jo, a t det menneskelige 
samfund er det ypperste af naturens 
frembringelser. Men de statsdan
nende insekter som bier, gedehamse, 
myrer og termitter h ar også sk abt 
samfund, og de fungerer i hvert 
fald langt m ere gnidningsløs t end 
vort, og de er snese af millioner år 
ældre end noget menneskeligt sam
fund. 

En halv million æg ... 

Som bekendt findes der i en bikube 
en dronning, nogle hanner (de så
kaldte droner) og en m asse arbej
dere, sædvanligvis fra 50.000 til 
80.000. 

Dronningen, kuben s h ersker inde, 
lægger i sit sædvanligvis 3-4 årige 
liv omkring en h alv million æg og 
kan i forsommeren præstere 2000 æg 
dagligt. Kolonien s eksistens er helt 
afhængi:;; af dronningen. Hun ud..: 
skiller fra en kirtel i hovedet dell 
såkaldte dronningesubstans, som af 
ammebierne ford eles til alle kubens 
beboere gennem den føde , disse bier 
uddeler. Hvis dronningen dør og 
fordelingen af dronningesubstans 
derfor ophører, svækkes arbejds
lysten a llerede efter få timer, og 
kolonien går til grunde, med mindre 
en ny di'onning k·an opdrættes. 

Dronerne (hannerne) fører et be
h ageligt, men kortvarigt driverliv, 
idet deres eneste opgave består i at 
forfølge nye dronninger på deres 
parringsf'l ug t. 

Vaskekoner og skraldemænd. Til 
gengæld har arbejderne noget at se 
til. 21 dJ·ge efter æglægningen klæk
kes den unge arbejderbi. Til at be
gynde med gør hun sig nyttig med 
husligt arbejde hjemme i kuben. 
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a( Torben Ufo~ 

Nogle er rengøringsdamer, der dels 
muger ud i udrugning,scellerne, før 
dronningen lægger et nyt æg deri, 
de ls renser og glatter de celler, 
hvori den kostelige honning opma
gasineres for vinteren. 

Andre er renovationstropper eller 
kvindelige bedem ænd, der fjerner 
bier, der dør inde i kuben eller 
honningrøvere, der er dræbt af ku
bens vagtposter. Er disse dræbte 

En arbejder 
s læbe r 
e n død bi ud 
af kuben. 

Dronn ingen 
er på vej ud af 
den sær lige 
dronningecell e. 

Biernes 
torundel 

- om arbejd~deling hos bifolke 

dødningehoved og meget andel 

røvere så store, at de ikke kan 
slæbes bort, f. eks. en mus, indbal
sameres de i en harpiks samlet fra 
træknopper og bliver hurtigt i ku
bens tørr e, varme luft til mumier, 
der ikke frembyder nogen fare f'or 
sundhedstils tanden. 

Fodring, byggeri og køleteknik 
Efter fem dages furløb modnes am
mekirtlerne, og i den næde ugestid 

N år tempera turen stiger inde i kuben , kan man se »viftende « 

bier, der på den måde medvirk e r til at udskifte luften og 

ventilere bikuben. Når bierne står og vif te r ved indgongen til 

kuben med duftkirtlerne fremm e, sp reder de en fær t, der kan 

holde bi erne ude i terrænet orienteret o m kubens be liggen hed . 



En arbe jder 
slæbe r 

Bi en hor stukke t 
i fingeren og 

flyver nu bort 
e ft e rlod ende 

brod og g iftsæk 
i fingerens 

blød e, va r: me 

kød; 
brodden blive r 

hæn gende 
ved de 

bagudk rumm ede 
børster. 

e n død bi ud 
af kuben. 

Dronningen 

e r på vej ud af 
de n sæ rl ige 
dronn ingecelle. 

Biernes 
forunderlige liv 

J 
- om arbejd~deling hos bifolket - det fløjtende 

dødningehoved og meget andet. 

Is 
!r 

~i J 

r, 
l-

l 

te 

røvere så store, at de ikke kan 
slæbes bort, f . eks. en mus, indbal
samere·s de i en harpiks samlet fra 
træknopper og bliver hurtigt i ku
bens tørre, varme luft til m umier, 
der ikke frembyder nogen fare for 
sundhedstilstanden. 

Fodring, byggeri og køleteknik 
Efter fem dages forløb modnes am
mekirtlerne, og i den næde ugestid 

n man se )) viftende« 

t udskifte luften og 

er ved indgange n til 

Je en fært, d e r kan 

kubens beliggenhed. 

fungerer arbejderne som ammebieT, 
der fodrer de unge larver med den 
såkaldte dronningemæ1k. Derefter 
følger en periode, hvor arbejderne 
især fung erer som ingeniøTtToppeT. 
Stående på række og geled uds]{iiller 
disse murersvende -det ene voksskæl 
efter det andet fr a en kirtel på .un
dersiden af bagkroppen, skællet 
sp>iddes på bagbensbørsterne, føres 
frem til kindbakkerne, og med en 

usvigelig nøjagtighed opmu res skæl 
efter skæl til de vidunderlige sek>s
kantede celler, der trods de ganske 
tynde vægge er stærke nok til a t 
bære vægten af flere kilo honning. 

På varme sommerdage vil voks 
cellerne imidlert>id smelte, hvis de 
ikke afkøles. Dette sker ved, at 
vandbærerne bringer vand hj em til 
kuben og i en ftn douche sprøjter 
det ud over vokstavlerne. Samtidig 
svirrer de med vingerne, så f'er
dampningen øges, og temperaturen 
falder. 

På vagt for hus og hjem 

Kubens skildvagter er fra 16- 20 
dage gamle. Den værdifulde honning 
må bevogtes, og alle indtrængere 
(også bier fra andre kuber, der ken
des på deres fremmedartede lugt) 
jages væk eller ·stikkes ihjel. Mens 
en bi uden vanskelighed kan trække 
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Bi en ho r stukke t 
i finge re n og 

fly ver nu bo rt 
e ft e rl o d e nd e 

bro d og giftsæk 
i fingerens 

b løde, va rm e 
kød; 

brodd e n bli ve r 
hængend e 

ved de 
ba g ud krumm ed e 

børste r . 

'lige liv 
- det fløjtende 

fungerer arbejdern e som ammebie?·, 
der fodr er de unge la rve r m ed den 
såk·aldte dronningem æ lk. Derefter 
følger en peri-ode, hV'or arbejderne 
især fungerer som i ngen iørt?·opper . 
Ståen de p å rækk e og geled uds~iller 
di-sse murer svende -det ene vok s-skæ l 
efter det andet fra en kirtel p å un 
der sid en af b agk roppen, skællet 
sp,iddes på bagben sbørsterne, føres 
fr em til k indbakkerne, og m ed en 

usvigelig nøj ag tighed opmures skæ l 
efter skæi til de vidunderlige sek•s
kantede celler, der trods de ga nske 
tynde vægge er stærke nok til a t 
bære vægten af flere kilo h onning. 

P å V'arme sommerdage vil V'OkiS
cellern e imddlert•id sm elte, hvis de 
ikke afkøles. Dette -sker ved, at 
v andbærerne bringer v;and hj em til 
kuben og i en f•in douche sprøjter 
det ud over voks ta vlerne. Samtidig 
svirrer de med vingerne, så for
dampningen øges, og temperaturen 
fa lder. 

På vagt for hus og hjem 

KubeniS skiLdvagter er fra 16- 20 
dage gamle. Den væ rdifulde honning 
må bevogtes, og alle indtrænger e 
(også bier fra andre kuber, der ken
delS på deres fremmedartede lugt) 
jages væk eller stikkes ihjel. Mens 
en bi uden vanskelighed kan trække 

brodden ud af et insekt, oen har 
stukket, vil den u væger ligt dø efter 
angreb p å m ennesker og andre 
var mbl odede væsen er, idet brod og 
giftsæk da rives ud af dens bagkrop 
på grun d af m odh agerne på brodd en . 

Blandt de få fremm ede, der er i 
s tand til at skaffe sig adgang til 
bier nes bo er aften sommerfuglen 
clødnin gehovecl et . Af en eller an clen 
grun d v ir ker høje flø jteboner lam 
m ende på bier . Ved a t suge luft ud 
og ind ad sin snabel kan dødninge
h over' et f rembringe en piben de tone. 
Hø.it fl øj ten de kravler d en in d i 
boe t og skynder ~Sig a t fy lde sin kro 
m ed honning og kom me væk, inelen 
de lammede bier kommer t il sig 
selv. 

I 20-dages alderen overgå r arbej
derbien til for syningst r opper n e, der 
samler nek ta r og blomster støv til 
huse. F ør st fo retager den k or te or i
enteringsflyvetur e, h vorunder d en 
indpren ter sig kubens om givelser , 
m en kort efter tager den f·or alV'or 
fat. Du har muligvis selv lag t mærke 
til, hvorda n en bi, der efter b esøg 
i blom sterne er h elt overpudret m ed 
støv, kæmm er sig ren m ed for 
benene og pakker b lom sters tøvet 
sammen til et par s tore klumper på 
de såk ald te kurve på bagbenene. 
Blom-sterhon ningen eller n ektaren 
bliver t r ansporteret i en speciel 
m avesæk. Hj emme i kuben tørres 
den tH honn ing. Det sk er ved at den 
som en tynd h inde bliver spr edt u d 
o-ver b iernes tunger og samtidig 
nedbrydes sukkerarterne. 

»550 m, 135°/150 ° retvisende!« 

Du har sikikert hørt om biernes 
-sprog, deres evne til at m eddele s~g 

til h inanden . Oplysningen k an f. eks. 
lyde således: >>Jeg ha r lige fundet et 
blom strende kirseb æ rtræ 550 m h er
fra i retning stik sydøst«. Det går 
således til : Hjemkommen til kuben 
indleder spejderbien på den lodret 
h æ ngende bikage en r unddans, der 
forløber i et ottet·al, h vis fundet er 
gj ort i nogen afstand fra kuben. 
Re tningen angives ved , a t bien un
der visse dele af r unddansen fore
tager v r ikninger m ed bagk r oppen . 
Vrikker den, m ens d en løber n edad, 
betyder det , a t fundet ligger i ret
ning b ort fra solen (virker også i 
overskyet vejr, d a bierne kan se 
solen bag skyerne) . ~oregår vrik
ningen undervejs opad, ligger fun-
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det i retning af so•len. H vis den 
vrikker, m ens den ·bevæger sig <ad 
en skrålinie, der danner en vinkel 
med lodLinien (de n lodrette linie) 
ønsker bien at angive, at denne vin
kel er den samme som vinklen mel
lem retningen til fundet og retnin
gen til solen. Afstanden markeres 
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Ottetalsdansen: Ved a t 
løbe lig e opad, mens 
de n udfører s in vugge
da ns, viser spe jde re n, 
at føden er o t f inde 
nøjagtig t i so lens re t
ning. 

Med sin runddans pa 
vokstov len for tæll er en 
hjemvendende spejde r 
arbejd e rn e i kuben, ol 
de r findes blomster 
næ rh ede n of kuben 

ved hyppigheden af vrikninger og 
dansens varighed og kan angives 
med en us~kkerhed på ganske få 
meter, selv om der er tale om af
stande på op til 4 km. Endelig kan 
den duft, bien bringer m ed sig, give 
oplysnjng om , hvilke blomster det 
drejer sig om. 

Honningbien som husdyr 

Ikke alene den velsmagende honning 
m en også bien s utrættelige flid li ve t 
igennem har været baggrund for 
menneskets usvækkede interesse for 
dette insekt. Bier f indes afbildet på 
græske mønter fra å r 300 f. Kr. , d e 
gamle israelitters forjæ ttede }and 
»flød med m æ lk og honning«, og et 
mindst 7000 år gammelt hulemaleri 
i Nordspanien viser indsamling af 
honning f ra en birede. Måske er det 
m alet i det svage lys fra en lampe 
med brænden de bivoks. Denne er 
også det æ ldste kendte materiale til 
modellering og forsegling - såvel 
af dokumenter som husmoderens 
konserves. 

Fra primitiv begyndelse, h vo•r m an 
h oldt bier i udhulede træstammer, 
har biavlen ved viden skabens hj æ•lp 
efte rhånden udviklet sig til et er
hverv, hvis betydning ikke alene 
m åles ved den m æ ngde honning, der 
pr·oduceres, men som er h elt uund
værligt i landbruget (f. eks. kløver
dyrkning) og i frugtavlen , fordi 
h·onningbierne hører til de vigtigste 
bestøvere af blomster. I gode år 
kan en biavler samle 50 kg fra et 
enkelt bistade. Til erstatning for 
den honning, der fjernes, forsyner 
biavleren naturHgvd.s dyTene m ed 
sukk er , så de har et til·strækkelig t 
stort forråd til a t klare sig gennem 
den Jange vin ter. Således sørger bi
avleren for sine husdyrs ve og vel, 
men får bierne lov til a t være i fred? 
Herom k an du læse nærmere p å 
s ide 133. 

PS. Billederne stammer alle fra en 

fortræffelig bog af Harald Doering : 

»Biernes By<<; den koster 19,50 kr. og 

kan anbefales på det bedste. 

FRIMÆRKEINDSAMLINGEN 
FORTSÆ. TTER 

Tak for a lle de brugte fri 
mærker til verdensspejderbu
r eauets aktion for hjælp til 
arbejdet med handicappede 
spejder e over h ele verden. 
Indsamlingen fortsætter - og 
postbox 44 e r glad for at mod
tage store e ller små bidrag. 

\_ _) 



Kan vi være 
· det bekendt? 

• 

t 

Du har velsagtens læst Torbens 
spændende artikel om bierne andet
steds i dette nummer? Hvis ikke, 
må du hellere gøre det, inden du 
går videre i teksten her. 

Nu kender du en lille smule af alt 
det vid un derlige, videnskabsmæn
dene har fund et ud af ved at stu
dere biernes li v. 

Og få er tiden vist inde til at gen
give følgende uddrag af et brev, som 
l<Corps• t h ar modtaget fr a clr. phil. 
Ole Hammer, der er leder af Statens 
Biavlsforsøg, hvi'S forskning kom
mer biavlen til gode: 

Til FDF og spejderkorpsene 

Vi ser os desværre nødsaget til at 
bede om D eres hjælp vedrørende et 
ganske specielt spørgsmål: bitarnili
ers mulighed fo1· en rolig overvint
ring. 

Utrolig't mange m ennesker er jo 
bange for bier, hvorfaT det desværre 
ikke eT ualmindeligt, at noget i ret
ning af en slags hævnfølelse lureT, 
når primitive mennesker i vinteT
halvåret komme,- ud foT bistade1·, 
der stå,- fo1·svarsløs e et elle1· ancLet 
sted i skel, moseT elleT skovbryn. 
Desvæne skal de1· kun uhyre lidt 
til at forstyrre bie1·ne i deres vinter
dvale, hvorfor de kåde drengestl·egeT 
næsten altid eT ensbetydende med 
død og ødelæggelse for bierne, og 
anselige økonomiske tab for biav
lerne. Ja, deT behøveT end ikke at 
væ1·e tale om vold - blot rumste1·en 
med rygsække, kogegr ej rn. v. på 
tagene og røg af bål l ige i nær heden 
er nok til at ødelægge en h el bigård. 

Statens biav lsfor søg, der har ca. 
100 bifamilier udstationeret adskil
lige mere eller mindre afsides steder 
i skovbr yn og moser , har bitre er
faringer gennem mange år. 

Som eksempler kan fremhæves: 

I påsken 1965 blev vor mest værdi
fulde b~gård på 21 s tader i en skov 
nær Ganløse brugt som m ål for ca. 
1/ 2 m lange kastestoktke. Et stade 
blev væ ltet og 6 familier døde. Da 
bigården i juli 1964 var opsat til 
et toårigt afprøvningsforsøg m ed 5 
hold a fire ensartede familier med 
dronninger, dels fra udlandet, dels 
som resultat af avlsarbejde, betyder 
hærværket ikke blot et øjeblikkøligt 
tab på 2.700 kr. (de bedste familier 
gav 62,6 kg honning), men a t hele 
forsøget m å kasseres og genopsættes 
m ed et års forsinkelse, hV1ilket om
s,a t i et erstatningskrav srikk ert vil 
blhne en lignende s tørrelse. 

Den 30- 31/ 1 1965 camperede to 
d renge fra Brønshøj i en af vore 
b igårde i et skovbryn nær Hillerød . 
Trods advarsler fra nærmeste nabo 
blev de liggende natten over m ed 
bål mellem staderne, der blev brugt 
til at sætte fra s,ig på. Fire familier 
døde, hvilket omregnet efter årets 
ret gode honninghøst betyder et 
økonomisk tab på 1.580 kr. 

I marts 1964 blev alle vore stader 
i en afsides bigård i Gribskov væl
tet. Ti familier døde. Uheldigvi•s var 
heriblandt fam ilien med vor bedste 
avlsdronning, resultatet af års ud
valgsarbejde, og en række ungdron-

ninger a f næste generation, der 
skulle indsættes i udvalgsfors øg. 
'I1abet i honning og bier beløb sig til 
3.750 k;r., hvortil kommer tab.et af 
av'l,smaterialet, der ikke kan opgøres 
i kroner og øre, men som er langt, 
langt større. 

I januar 1962 blev den sarrune 
bigård udsa t for groft hæ rværk ved 
12 cm lange k anonslag under tagene. 
En avlsdronning og 12 familier blev 
dræbt, cl. v. s . et tab på 2.880 k[·. 

I fe bruar 1961 blev en mindre bi
gård i en grusgrav nær Slangerup 
stenet - se billedet. Tre familier 
døde og husene måtte til reparation. 
Tab ca. 950 kr. 
Vi kan nævne adskilli ge tilsvarende 
ti lfælde, og mange biavlere kan fo1·
tælle lignende. Politiet er desvær1·e 
oftest næsten magtesløse i sådanne 
sager, hvorfor D e sikkert vil kunne 
forstå, at det er et alvorligt problem. 

Fo1· en ordens skyld er det måske 
bedst at oplyse, at biavl ikke blot er 
en snun·ig hobby, men et erhverv og 
samtidig e1· den uundværlig for 
frugt- og frøavl. L andbrugsmini
steriet ofrer årligt ca. en halv mil
lion kroner på biavlen, hvis nat io
n aløkonomiske værdi må sættes til 
ca. 200 millioner kroner om året. 

O. H ammer 

(Fo rtsætte s s ide 13 7 ) 
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JUNGLE-
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Månedens 30 km fure 
Der er mange, der har gået 30 
kJm. N og le har skrevet om de
res ture, det skal vi høre nær
mere om i senere numre. 

30 km: 
l. Ullerslev flok, 8 drenge 
Lærkeflokken, 11 drenge 
Peder Skrams flok, 7 drenge 
3. Charlottenlund, 6 drenge 
Hinnerup flok, 5 drenge 
Søren Kannes flok, 14 drenge 
4. Absalon flok og 
5. Absalon flok, 16 drenge 

Å-flok, 7 drenge. Deres tur 
skal vi høre lidt om: Mandag d. 
30. maj kl. 5,00 startede 7 friske 

ulveunger fra Skovhytten på 
Thurø, hvor vi lå i pinselejr, 
på 30 km tur. Vi havde en fin 
tur, der gik over Thv.rø-dæm
ningen til Tved, hvor vi spiste 
vores klemmer. Turen fortsatte 
til Heldager-krydset, hvor vi 
drejede af og fulgte vejen til 
Svendborg. Derfra gik vi til
bage over dæmningen til Skov
hytten , hvor vi var kl. 11 ,00. 
Alle gennemførte. 

Raksha, A-flokken 

(I var sandelig noget tidligt 
oppe, Karen) 

1-2-3 Wuf 

På sommerlejr 
Her skal I høre lidt om, hvad 
Rama oplevede på sommerlejr. 
Rama er fra Frederiksværk 
flok, brun bande. 

Søndag d. 26/ 6. Vi startede i en 
rutebil kl. 16,30 fra vores hytte. 
En halv time senere var vi i 
Helsingør. Det var en dejlig 
lejr, som bestod af 5 hytter. 
Den lå lige ned til en sports
olads og ikke et stenkast fra 
skoven. 

Mandag d. 27/ 6: Gitte sagde, vi 
skulle stå op og gå ud og vaske 
os. Da vi havde vasket os, gik 
vi hen i en anden hytte og spi
ste morgenmad, så vaskede vi 
op og gik ud og spillede fodbold 
et stykke tid. Så skulle vi have 
olympiade. Der startede et sta
fetløb, hvor grøn bande vandt, 
og bagefter skulle jeg løbe 60 m 
løb. Det løb jeg på 81/2 sec. Bag
efter sprang vi højdespring og 
længdespring og løb Marathon
løb. 

Rom a har legnet en af hyl· 

te rn e, hvo r flokken var 

sommer lejr. 

Tirsdag d. 28/ 6: Om morgenen 
spiste vi havregrød og ostemad
der. Om eftermiddagen var vi 
på bytur, og vi så Kronborg. 
Vi var inde at se det hele, og 
der var mange pæne og sjældne 
ting inde i søfartsmuseet. Om 
aftenen havde vi bål og spiste 
snobrød. Vi hyggede os rigtigt 
med at optræde og fortælle hi
storier. 

Onsdag d. 29/ 6: Vi skulle lege 
indianerleg. Jeg var Høvding 
for det ene hold, J espe r for det 
andet. Vi havde fjerprydelser 
på og var malede i ansigtet. Vi 
skulle bygge os en hytte. Vi 
tætnede den med bregner, kvi
ste og blade. 
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Mere om fugle: 

I ved sikkert, at der er noget, 
der hedder trækfugle, og noget, 
der hedder standfugle. Det er 
svært at finde ud af, derfor er 
det lettere at tænke på, at der 
er nogle fugle , der b li ve r her i 
Danmark hele året, andre kom
mer hertil om foråret, og atter 
andre kommer her om vinteren. 
Her er nogle fugle, så kan I jo 
se, om I ved, hvornår de er her. 
Ellers spørg! 

I sidste nr. af Magasinet stod 
der noget om en skade, og ved 
siden af denne tekst var der et 
billede af en krage. Det var jo 
ikke så godt, men I fandt sik
kert alle hurtigt ud af fe jlen. 

Her er så et billede af en skade. 

Lille ulv 
P l o rave,. po. 
tegne et 
kompo$ 

o. t 

Red igeret af Karen Hjorth 

UL VE HUE FUNDET 

En ulvehue mrk. »Ikki« er fun 
det ved Ølstykke station den 
4. august. Den er tabt af en ulv, 
der bærer r ødt tørklæde. Hen
vendelse til Viggo Rasmussen, 
Stationsvej 15, Ølstykke. Tele
fon Ølstykke 25 2. 

Læs her, alle ulve! 

J eg må sige, ~t mange har væ
ret flittige til a t skrive til mig, 
og mange af jer skriver ud
mærket og tegn er godt. J eg har 
nu fået så mange histor ier fra 
jer, at I ikke må blive skuffede, 
hvis jeres ikke kommer i bladet 
lige med det samme, eller hvis 
vi 1kke har haft plads til alt 
det, I har skrevet. I har det lige 
som journalisterne ved en rig
tig avis. Alt det, de skriver, er 
der nemlig heller ikke altid 
plads til i avisen . Det b .tyder 
ikke, at I nu skal holde op med 
at skrive t il mig, tværtimod. 
Bare kil på, der skal nok efter 
hånden blive plads til d~t me
ste, bare I har tid til at ven te. 

Karen 

. . t '2 
P>Levdel ~''5'* 'f · 

- l Du. moct~r 
L,·lle ulv i9en 
i na,le ru. 
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Spejdernyt fra ncer og fjern Redigeret af 

O. Torup 

Støt står den danske sømand 
Samlingsstedet var Coller•ipholm
havn, 1/ 4 sømil NV for Vidnesholm. 
Tidspunktet kl. 18.00. Hele styrken 
var på 14-16 hold. Først kaprede 
vi ·køjepladser, derefte~· samledes vi 
i storstuen. 

Her fik hvert hold ti'ldelt råmate
rialer til e:1 Aalborg- jolle. Vi havde 
en halv time til det store arbejde, 
og det blev derefter. Men sejle 
kunne den, og sejle skulle den, thi 
efter skafning og skansevagt drog vi 
ud efter :!1laskeposter. Vi fandt ikke 
mindre end to flaskeposter hoppende 
på bølgerne i havnens tykke vand. 
Vi tændte et mægtigt bål ·Og blev 
straks h entet ind på kontoret . Her 
tildelte m an os forskellige p apirer, 
bl. a . et søkort over fa rvandet om
kring os. Vi satte kur·sen m od Røn
nen, en lille holm b[andt paradis
øernes m ange holme. Vi fulgte en 
et-prik og en kost, da v i pludselig 
blev passet op af søpolitiets hurtige 
fartøj og anklaget for at sej:e uden 
lanterne:-. Vi fik imidlertid hurtigt 
rigget en toplanterne til og kunne 
fortsætte. 

Vi tog en lille smuttur i en forkert 
kurs, m en fandt snart igen r enden, 
og ad den fortsatte v i m od Rønnen, 
som vi snart fik i sigte. I læ af søen 
smed v i kludene og droppede anke
ret, og m ens P eter og jeg svømmede 
i land efter oplysninger, blev Anders 
tilbage, som ankervagt Da vi kom 
tilbage, opdagede vi til vores rædsel, 
at trossen var sp rw1get og jollen 
væk. Vi svømm ede et stykke med 
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s trømmen og fandt straks efter An
ders halvdruknet i jollen. Vi gav 
ham første hjæ lp, og han vågnede 
hurtigt, så vi kunne fortsætte. 

Ved den sydlige del af Møllesund 
kastede vi anker - nødankeret! 
Det andet mistede vi ved Rønnen. 
Vi morsede følgende med lanternen: 
»Nøg'len til skatten finder I i k lok
kens klang, når I synger fØ!:>ste vers 
af Spejderbror<<. 

Herfra fortsat te vi med kurs mod 
havnen på Holmø Kalv. Dog passede 
k ursen ikke helt, så vi fandt førs t 
havnen efter at have sej let på m å 
og få et stykke, skarpt forfulgt af 3 
andre joller, som prøvede at komme 
først . Her i havnen fandtes en dyb 
kløft, denne skulle forceres ad et 
reb, som var spændt over på tværs. 
Efter at vi alle var kommet uskadt 
over, satte vi igen sejl og tævnede 
mod en bro 12 gr. 30 min. 4 sek. 
Ø-længde og 55 gr. 48 min. 3 .sek. 
N-bredde, hvor vi fik oplysninger 
om et minefelt, som vi skulle igen
nem. Ved samme bro var der n ogle, 
som mege t gerne ville vide, hvilke 
ti ting ud af 50, de ville få mest 
brug for under en storm. Dette ord
nede vi for dem ·og fortsatte derefter 
fra lystønde til lystønde og blev på 
denne m åde ledt gennem minefeltet 
til e t fyrski b m ed fast h vidt lys. Her 
h avde besætningen i det fjerne fået 
øj e p å nogle lanterner og h ørt et 
tågesignal, m en da de ikke kunne 
finde ud af, hvad det var, hjalp vi 
dem. Derefter fortsatte vi mod Øver
by havn, som vi fandt ved hjæ lp af 

vort medbragte brevdueinstinkt, 
fu lgt af et par fortvivlede PF'er 
med vedhæng, som galede op om, 
at de ikke kunne fi nde hj em . 

Over en kop te og et stykke brød 
fik vi leveret et uddrag af Blodige 
Hajs logbog, og vi skulle nu følge 
h ans kurs og samle de flaskeposter 
op, som han ·havde droppet. Dette 
gjorde vi e fte r en m asse udregninger 
m ed 0,405 sm og 0,9 knob, 55 gr. 49 
min. 55 sek. N-bredde og 27 rigtige 
minutter pr. 0,9/ 60 knob. - Pyh, 
den var hed! 

Den samlede beske d på de tre 
flaskeposter lød: »8 lodlængder m od 
øst for død mands hoved.« - Dette 
tegnede til dramatik! Vi fa ndt læn
gere fremme Verner og Sigurd m ed 
et s tort skilt, hvorpå der s tod: 

~ ! ! . ! ! !! 



SPEJDERBRODER, så vi begyndte 
a t synge første vers af denne, så 
højt vi kunne, endda trestemmigt -
og forunderligt - i det fj erne hørte 
vi klokkeklang, som m orsem eldingen 
fablede om . Vi sejlede efter lyden 
op gennem en tæt granplantage. 
Oppe p å toppen a f bakken hørte 
vi to klokker, og efter at have ledt 
efter Anders i 10 min . - han var 
løbet efter den forker te - fandt 
vi i et træ et dødningehoved, og 
ned fra en gren h ang et lod på 2 
m eter. Vi f ulgte besk eden fra fla
skerne - og ganske rigtigt - 16 
meter mod øst fra hovedet fandt vi 
skatten. Nu gjaldt det bare om at nå 
til CalJeruph olm m ed den. Dette 
lykkedes også ·efter at h ave krydset 
gen nem et r et mudret farvand. -
På havnekontoret aflagd e vi rapport 
- og kl. 04.04 - søndag m orgen -
gik vi til køjs. 

Kl. 9.30 blev vi purret og efter at 
have skaffet gik vi iga ng m ed tov
træ kningen. Ved 13-tiden efter af
mønstringen skred vi hj emefter m ed 
minderne om et udmærket løb, godt 
tilrettelagt og spændende a t del
tage i. 

Karl Aage (i STANDEREN) 

35 års fødselsdag 

Den 5. november 1931 så en ny spej 
dertrop dagens lys. Det var 7. Aar
hus trop, der blev etabler e t som en 
følge a f det aJ\holdte propaganda
s tævne, SpejderviTkes, succes . 

Den følgende som•mer, næ rmere 
betegnet 2.-9. august 1932, drog 
troppen p å sin førs te 1angtur - til 
Samsø, i sommerlejr. 

Denne historisk e akt in memo
riam, og som optakt til troppens 
35-åTs fødselsdag i n ovember, var 
sommerlejren i år atter h enlagt til 
Samsø, •og heller ikke på Samsø var 
trådene fra 1932 brudte, idet dat
teren t il den skovfoged, der i sin t id 
havde anvist troppen lejrpla dsen, 
var troppen behjælpelig på alle må 
der. 

Og dette blev indledningen til ti 
beg'ivenhedsrige dage , hv·or gamle 
tider - i ·form af brølende storm -
fe jede 'igennem lejrområdet og tru
ede med a t flæng e teltene - som 
en gang tidligere. 

skovmand samt 4 førere - altså 
en noget større samling drenge m ed 
d et ·senerehen så respekterede blå/ 
grønne ha lstørklæde, end i 1932. 
Men vel vidende, at det er forfædres 
bedrifter, der i dag har givet os 
muligheden :f\or at kalde os spejdere, 
var der inviteret tidl.igere 7. Aar
hus'ere. Besøgsanta lle t, m en ikke d e 
deltagende tanker , v<ar ret sparsom
m eligt - kun troppen s stifter mød te 
op. Men, da han til gengæld også 
er mand for at gøre fyldes t, blev 
dagene med ham en succes, og 
fo rtiden udmaledes li vligt. 

Lejren var selvfølgelig en r igtig 
spejderle jr med lejrarbejder (ekstr a 
fragtet t il det træ J\attige Samsø fra 
Århus' skove), 48-timers hike Syd
samsø rundt, dagHg bagning af 
franskbrød, va ndre tur gennem det 
område, der op til vor t å rhundrede 
har adskilt Nord- og Sydsamsø som 
to fremmede stater - samt endelig 

Der d eltog 40 spejdere, 2 rovere, Kilden til daglig glæde - le irbankens å bn ing s tid . 

Søsp eide re e ll e r ikke 
søspej dere, en fla g-
s ta ng kan godt væ re 

lid t fes tlig . 

Ud blik over le iren næ r 
det historisk e sted 
(Arnhoved/ Li ll eø r). 

dvælen ved de 
skansean'læ g, der 
i ufredstider ikke 
blot b eskyttede 
Sams ø, m en var 
e t led i h ele ri
gets forsvar . 

Men sommer lej
ren var også et 
velfortj en t h vil 
ovenpå et å rs 
hektisk og ihæ,r
dig ekspansion og 
konsolid ering. Alt 
i a lt en fes t lig 
optakt til fødsels
dagen. 

KLaus 

Vi ønsker hj erte
lig! til lykke og 
fortsat fremgang 
for 7. Aarhus. 
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JAMBOREE 
ON-THE-AIR 

Som nævnt i sidste nummP.r er det 
den 22.- 23. i denne måned, at Jam
boree on the air foregår. Vi håber, 
a t m ange af jer har fundet en vel
villig radioamatør, og samtidig vil 
v i gerne endnu en gang understrege, 
a t I ikke må sige noget i mikro-
fonen. 

Ligesom de foregående år er der 
tre store radiostationer i gang: 

VE3WSB, Verdensspejderbureauet 
i Ottaw a, som sender på frekven
serne 21,195 MHz, 21 ,350 MHz, 14,130 
MHz, 14,310 MHz, 7,190 MHz, 7,290 
MHz og 3, 790 MHz. 

GB3BPH, Baden Powell house i 
London, 
XE1PASM, Boy Scouts World 
Bureau, Mexico. 
Spejdernes Magasin modtager 

gerne rapporter fr a danske del
tagere. God fornøjelse. 

Nye hytter og hytteplaner 

Svend Grathe trop og f\lok i Kong·s
lejre division har efter megen slid 
og s læb indviet sin nye hytte ved 
Hundie den 19. juni. 

l. Kolding trop går med hytte
planer og har :tlor >at skaffe penrge 
til formålet foretaget avispapir- og 
flaskeindsamling. Det blev til 16 
tons papir og ca. 10.000 flasker. 

Christen Skeel flok og trop i Her
følge har holdt rejsegilde på deres 
spejderhus. 
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Kan vi være det bekendt? 
(Fortsat fra side IJJ) 

Det nytter ikke at melde h t s forbi. 
Vi ved, at det i nogle af disse og i 
:tllere andre tilfælde har drejet sig 
om spejdere på patruljetur eller 
skovmandsheik. 

En spejder er god mod dyr. Tja, 
vel i det store og hele. Han pisker 
ikke heste eller klipper vingerne af 
høns, men han kan i tankeløshed 
eller kådhed gøre meget andet, som 
lige så fUildt er dyrplageri. 

De ovenfor anførte eksempler på 
spejdeJ:es og andre drenges idiotiske 
overgreb mod bistader har alle haft 
store økonomiske konsekvenser, som 
de pågældende drenge næppe har 
anet noget om, før politiet stillede 
med regningen. Men de er tillige et 
udslag af dyrplageri, som de pågæl
dende burde have holdt sig f\or 
gode til. 

Det er en skamplet på spejderne 
- på alle spejdere, altså også på dig 
og mig- at dr.Hammer har måttet 
skrive dette brev til os. Det vil tage 
tid at afvaske en sådan plet, og det 
sker i hvert fald ikke, med mindre 
vi a:Uesammen gør en indsats for at 
hjælpe med t il, at den slags ting 
ikke gentager sig i fremtiden. 

Skal vi være enige om det? 

Ballon-myg 

Under denne overskrift kunne man 
læse følgende i POLITIKEN: 

>>Ulveungerne fra Ballerup har 
føjet e t nyt led til den videnskabe
lige udforskning af rny,ggenes ad
færd ved at opdage et helt nyt med
lem af den prikne familie. 

Flokkep.s 27 drenge er for tiden 
på sommerlejr li Skjoldhytten ved 
HiJilerød, og her har de stiftet be
kendtskab med ballon-myggen. Det 
skete i forbindelse med en øvelse, 
hvorunder drengene skulle snige sig 
af sted med en oppustet bal1on, 
men den ene ballon sprang hur
tigere end den anden, tilsynela
dende uden at nogen rørte dem. 
Stor mystik, indtil man opdagede, 
at de kække fyre samtidig fik utal
lige my~·gestik. Det samme fik bal
lonerne af myggene, der på denne 
vis gav sig selv et dødsstik med 
knald i. 

På Statens Skadedyr.sla:boratoriurn 
ved man •alt om myg, troede man, 
indtil vi fortalte historien om barl
lonerne. Utroligt, var den første 
kommentar, myg orien terer sig efter 
lugten af m ennesker. Men afvise 
histo·rien : nej , det er da sandsynligt, 
at de .ivrige ulveunger har svedt så 
meget, at ballonerne er blevet infi
cerede, siger Magister Ove Winding, 
og v i vil meget ge~·ne høre mere om 
baJr1on-myggene. Var der en bestemt 
farve, de foretrak? « 
(Den blJver svær a t stikke !) 

Med Rosa på rejse 
Spejderne fra Jens Bangs trop i 
Ålborg e r der blevet lagt mæ rke til , 
overalt hvor de korn hen på deres 
sommertur, og det var Rosas skyld. 
Hun gjorde hele turen med og kla
r ede al>le strabadserne med bravour, 
selvom togrejser over lange stræk
n ing ~r bød på visse problemer. Hun 
va•r genrstand for en rø·rende omsorg 
fra drengenes side, og hun havde 
sin specielle kostplan. Rosa er nem
lig vegetarianer. Rosa , som er trop
pens maskot, er en ged l 

Spejderjul 
Du har sikkert allerede nu gennem 

din trops- eller flokfører hørt, a t 

bestillinger på SPEJDERJUL skal 
være korpskontoret i hænde senest 

10. oktober. Bestil}lingerne skal af

gives afdeLingsvis, men dine føreres 
bestilling afhænger sikkert bl. a. af, 

hvor mange eksemplarer din bande 

eller patrulje r egner med at sælge. 
Har I prøvet at opgøre det? Husk , 

a t raidelingen tjener 90 øre på hver t 

nummer , der sælges. 

Læs i næste nummer om: 



Der er endnu nogle 

få pladser. 

Vil du med på denne eventyrrejse - alle tiders spejderoplevelse 

så meld dig omgående til korpskontoret ...... det vil du aldrig fortryde! 

l t'jl]IDD({H(t j 
1. Ordrup 

PF Jan Guldmann lpsen 
Claus Nar trap, Farum 

PF Terkel Birkha lm Jacobsen 
1. Frederikshavn 

PF Henrik Ol sen 
PF Peter Møller Kristensen 

1. Måløv 
PF Svend-Erik Vandet 

Kristensen 
PF Lars Chri stoffersen 

l . Ordrup 
PF Jan Guldmonn lpsen 

Claus Nar trop, Forum 
Esben Birkholm Jacobsen 

l . Ordrup 
Mikael Barfod 

1. Frederikshavn 
Henrik Holm Nielsen 

1. Ballerup 
Michael Bekker Jensen 

Nærum trop 

PF Ole Kayser-Petersen 
PA Chr. Schousboe 

Kastrup Sø 
PF Jørg en Bergmann 
PA Esben Lars en 
Bent-Erik Osbæck 
Heine Larsen 

90 KM 

1. Måløv 
PF Svend-Erik Vandet 

Kristensen 

BentVingborg Pedersen 

75 KM 

l . Frederikssund 
PF Leif Andersen 

l. Ballerup 
Bjarne Wiegell 
Kjeld Andersen 

60 KM 

1. Frederikssund 
PA Bjørn V. Madsen 

1. Ballerup 
PF Kaj Hansen 
PA Claus Christoffe rsen 
Johnny Andersen 
Kjeld Andersen 
Jan Ludvigsen 
Bjarne Wiegell 
Søren Nyegaard 

Lærketroppen, Kaiding 
PF Ole Chri stensen 
PA Michael Petersen 
Rudi Schmidt 

Redaktionen sluttet d. 18. 8. 66 

++++++++++++++++++++++++ 

løsning af førstehjælpsopgaven 
(fortsat fra side 122) 

Undgå panik! Blødning fra hud
afskrabninger standser af sig selv. 
Sårfladen •skal .renses for sten og 
grus. Det kla-res •bedst med rent, 
kloldt vand og sæbe på en •steril 
gazetampon fra din veludrustede 
førstehjælpstaske. Bagefter smøres 
rød jod på såret og •sårcranden. (Det 
er en grov fejL at bruge brun jod 
her!) Man behøver ikke nødvendig
vvs forbinding, da der inden for få 
timer danner sig en hård siiDorpe af 
strvnet b}od og vævsvædske; ef-ter
hånden som så·ret læges, vil skorpen 
langsomt afstødes uden at efterrade 
ar. H vis der lægges forbinding SIDal 
den være både >tør og steril. 

Som kronen på værket opsøges en 
læge m ed henblik på stivkrampe
vaccin-ation. 

Nyt patruljeblad 

Heg·ri-patruljen i 2. Hvidovre har 
fået sit eget patruljeblad : PRYD
FJERENE. - Vi ønsker pa.trulj en, 
hvis navn betyder fiskehejTe, til
lykke m ed initia-tivet. 
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T if. 

konfirma-tionen 
Silva kompasser 

11.25 - 23.25 - 32.00 - 44.00 

Kortmålere . . . .. . . . .. . . .. .. . . . 13.25 

Svensk armelygte 15.75 

Biwuakovertræk ·til sovepose . . .. 51.50 

Færøtrøjen, de eftertragtede sjældne 

håndstrikkede mønstre 7 3.00-88.00 

Vi har også mange dejlige bøger f. eks. : 

Indian Crafls and Lore, den flotte farve

strålende indianerbog med hundredvis af 

instruktionstavler 112 sider indb. 17.00 

Baden-Powell, Manden med de to liv 

. . . . . . . . . . . . . . . . 48.50 indb. 64.50 

Telegrammer . .. .... . ..... 0.75-1.75 

Sangskjuler 

Spejder m. kærre . _ . . . . . . . . . . . . 8.85 

KORPSKONTOR : 

Frydendal sve j 32, Kø benhavn V. 

Tlf. ((Ol) 83) VE 3666 a g 3650. 

Kantort id : 8-1 6. Lørdag lukke t . 

REDAKTION AF KORPSETS BLADE: 

SPEJDERSPORT 

Lekto r Svend Ranvig , 

Kongebro...ej 28, Sorø. 

Tlf. ((03) 635) Sorø 857. 

SPEJDERNES MAGASIN 

Fuldmæ gtig Axe l Skyl v, 

Udsigten 18, G entofte . 

Tl f. GE (01 33) 2719. 

A N O R A K og K N l C K E R S 
er det _rigtige nul 

·-, 

SPEJDERANORAKKEN 
Mhelt i TOPPEN« som udendørsbeklæd1_1ing for en 

spejder 

Drenge str._10-12-14-16 . ..... . 57.50 

Junior str. 44-46-48 .. . ... . ... 67.50 

Voksen str. 50-52-54 . .. .... .. 72.50 

Voksen sir. 56-58 . .. . : .. ... . . 77.50 

KNICKERS- alle med foer 

livvidde l 60 l 63 l 66 l 69 l 72 

Wilson l __ 167,00 69,00 71,00 

Fløjl blå /khaki 43,00 45,00 47,00 49,00 51,00 

l 75 l 78 jvoksn. 

73,00 75,50 92,50 

53,00 55,00 71,00 

Skibukser 
50,00 150,00 56,00 156,00 56.00T 61.00 61,00 168,00 (H olmens) 

SPEJDERSKOEN 
- også gode til skolesko - godkendt af korpset 

90 dages garanti for gennemslidning. 

Str. 32-33 .... .. ...... 69.50 

Sir. 34-35-36. . . . . . . . . 78.50 

Str. _37-38-39 ...... . . . 87.50 

Str. 40-41-42 ... . ... : . 96.50 

Str. 43-47 .. .. .. ...... 103-50 

DET DANSKE SPEJDERKORPS DEPOT 
NØRRE FARIMAGSGADE 39 . KØBENHAVN K Telf. PA 4526 

Odense: 
Klasterve j 19 

Telf. (09) 11 24 18 

Arhus : 
Frederiksgade 69 
Te lf. (061) 3 36 13 

Aalborg 
Danmarksgade 3 
Te If. (08) 13 87 33 

Depotet er korpsets egen forretning og giver bonus til korpsets afdelinger 

P'R. PAI..H GRElSEN 
BOGTRYKKER!. KBHVK 


