
middelalder nyt
er verden flad??

vores udsendte medar-
bejder har efter mange 
svÆre prØvelser (pest og 
andre lignende bØrnesyg-
domme, brandsÅr efter et 
mØde med en drage samt at 
vÆre ramt af et korstog) 
kommet hjem med fØlgende 
reportage fra den store 
verden.

efter en lÆngervarende re-
jse rundt i den ganske verden, 
kan jeg aflive ethvert rygte 
om at verden er rund. jeg har 
ved selvsyn set klare beviser 
pÅ det modsatte. disse er som 
fØlger:

1. uanset hvor jeg befandt mig, 
lØb blodet mig ikke til hove-
det. derfor mÅ jeg mene at jeg 
havde hovedet opad.

2. uanset hvor jeg befandt mig, 
faldt alle genstande, som blev 
smidt op i luften ned igen.

men nÅr det er sagt at jorden 
ikke er rund, skal man sÅ uden 
videre accepterer at verden 
er plad som en pandekage. her 
er deres udsendte heller ikke 
enig. jeg bemÆrkede flere 
steder at jorden absolut ikke 
er flad. der var rundt ombring 
buler og bakker pÅ jorden. 
dette leder mig til den an-
tagelse at jorden ej heller er 
flad. dette efterlader kun en 
acceptabel mulighed.

jorder har form som en suppe 
tallerken med en ske ved siden 
af. det forventes at der tages 
patent pÅ denne for senest År 
1492.

dagens ret

en smuk blanding af kØd 
og grØntsager, men et 
strejf at det romerske 
kØkken vil resulterer i 
middelalder gryde.

mandag den 21/6 1241

spejderlejr i 
trevÆld

et nyt fÆnomen har set dagens 
lys. unge og gamle fra hele 
landet har sat hinanden 
stÆvne i trevÆld i en sÅkaldt 
spejderlejr.

en spejder er efter hvad vi 
har fÅet oplyst en person 
der i hØj grad bekender sig 
til den almindelige ridderlige 
opfØrsel. flere af disse 
har samlet sig i et sÅkaldt 
korps, som kalder sig de gule 
spejdere i danmark. vi har pÅ 
redaktionen fÅet oplyst at 
man i dette korps mØdes hver 5. 
År, hvor man hygger sig pÅ en 
sÅkaldt korpslejr.

vi har her pÅ middelalder nyt 
besluttet at udsende vores 
dygtigste medarbejder, som 
vil fØlge begivenhederne pÅ 
stedet.

vi er her fra middelalder nyt 
sikre pÅ at det vil udfolde sig 
mange spÆndende ting. dog 
frygter vi at vi ikke kan dÆkke 
alle begivenhederne. derfor 
opfordres vore lÆsere til at 
komme med indlÆg om lejren. 
de bedste indlÆg vil vi fra 
redaktionens side prÆmiere 
med et af de nyeste pÅfund, 
nemlig en automatisk engang 
portrÆt maler.

vi vil sÅ bringe vinder 
indslagene i en af vore 
udgaver. sÅfremt guttenberg 
snarest bliver fØdt, og 
opfinder trykkemaskinen, vil 
vi gØre alt for at udsend bÅde 
en morgen og aften udgave af 
avisen.

verdens 8. vidunder

glem pyramiderne, coloseum og 
de andre smÅ bygninger rund 
om pÅ jorden. i jylland har den 
stØrste arkitektoniske bedrift 
set dagens lys. en udendØrs 
restaurant for personer op 
til 10 År. vi er pÅ redaktionen 
ikke bange for at betegne 
dette som et mestervÆrk. vi 
anbefaler pÅ det varmeste 
alle at se dette fØr det er 
f o r s e n t . b y g n i n g s v Æ r k e t 
forventes kun at have en 
begrÆnset levetid, da den 
bÆrende konstruktion er 
lavet af naturmaterialer af 
ringe holdbarhed

et blik indefra den 
overdÅdige bygning



middelalder nyt
den glade vandringsmand ?

som det er kommet nogle for 
Øre, mÅtte nogle af denne lejrs 
deltagere lide den tort at 
skulle gÅ den lange tunge vej 
fra skive til lejrpladsen. disse 
prØvelser kunne mÅske have 
vÆret accepteret hvis blot 
at den stedlige ledelse havde 
huske at booke hoteller af en 
rimelig kvalitet.. dette var 
blot ikke tilfÆldet. et stykke 
jydsk hede, og nogle hullede 
stykker plastik holdt ud og 
op af smÅpinde mÅtte gØre det 

ud for nat logi. vi fra den 4. 
lejrmagt fØlger selvfØlgelig 
udviklingen.

blandt staklerne vae der 
sÅgar en lille gruppe der 
mÅtte vandre ikke mindre ens 
100 kilometer. disse havde 
dog bedre overnatning. fra 
redaktionen skal lyde et 
rungende hurra for spejderne 
fra rold skov.

et klart budskab til lederne

Ødelagte fØdder... resultatet 
af pinslerne

som det er kommet nogle 
for Øre, mÅtte nogle af 
denne lejrs deltagere lide 
den tort at skulle gÅ den 
lange tunge vej fra skive 
til lejrpladsen. disse 
prØvelser kunne mÅske 
have vÆret accepteret 

ivanhoes arvtagere

hvis blot at den stedlige 
ledelse havde huske at 
booke hoteller af en 
rimelig kvalitet.. dette 
var blot ikke tilfÆldet. 
et stykke jydsk hede, og 
nogle hullede stykker 
plastik holdt ud og op 

af smÅpinde mÅtte 
gØre det ud for nat 
logi. vi fra den 4. 
lejrmagt fØlger 
s e l v f Ø l g e l i g 
udviklingen.

et stemningsbilled fra 
den store ceremoni

ulve

lejropbygning
fremstilling af svÆrd

stifindere

lejropbygning
fremstilling af 
pengeposer
fremstilling af dragter

spejdere

lejropbygning
fremstilling af spisegrej

fÆlles for alle

frokost 
aftensmad
lejrbÅl

kongen befaler

tabt/fundet
mangler 2 ulve ved 
navn mads og christina. 
henvendelse pÅ billet-
mÆrke “akela” 

kongen udlover
5 mØnter til den 
patrulje der kan synge 
korpslejrsangen udenad 
for ham idag

kongens nar
spØrger alle kvikke 
hoveder: hvornÅr stÅr 
kongen pÅ et ben?


