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Her på Korpslejren er der i
disse dage blevet sået frøene til
drømmen om Verdens Største
vikingeskib.

Med sangen “Ro ro ro din båd”
modtog overraskede stifinderlej-
ren rækken af initiativtagere til
korpsets nye bådelaug. En 35
meter lang model var spændt ud
og kunne snildt bære mandskabet
af de 85 stifindere. 
Blandt de besøgende var Jens
Zørn fra Gribskov, som i tidligere
dage har sejlet med den legenda-
riske T. Hartvig-Nielsen. Hartvig-
nielsen var blandt pionerene der
knækkede koden til hvordan
vikingeskibe skulle bygges og
aktiv spejderleder
T. Hartvig-Nielsen, stod bag
rekonstruktionen af Ladbyskibet i
1963, Imme Gram, blev begyndel-
sen på en ny æra inden for rekon-
struktion af vikingeskibe. 

Projektet overskyggedes af det
sociale samvær omkring bygge-
processen, friluftslivet og kultur-
historien. Det krydres med enkle
eksperimentelarkæologiske mål-
sætninger: eksempelvis ville man
med Imme Gram undersøge,
hvorvidt Ladbyskibet kunne have
været et havgående krigsskib.
Imme Gram blev det første skib i
en lang række af danske vikinge-
skibsrekonstruktioner, bygget af
spejderne.

Drømmen er at bygge et 35 meter
langt Vikingeskib, i løbet af de
næste mange år. Som fortalt til
Stifinderne: “Det er jer der skal
være med til at sejle til New York”.
Alle stifindere meldte sig strakt til
sejlturen og en enkelt spurgte om
han måtte styre.

Som et ægte Gult Spejder projekt
er drømmen sat og målet højt. Og
om mange år når verdenen beun-
dre Vikingeskibet “GST Besærk”,
vil vi huske tilbage på Korpslejren
i 2009 hvor drømmen blev født.

Faktabox om skibet:
Længde: 35 meter
Bredde: 5 meter
Mastelængde: 17 meter
Dybgang: Cirka 1,3 meter
Vægt: Cirka 12 tons
Lasteevne: Cirka 18 tons
Åretal: 72
Besætning: 75 mand
Gens.fart for sejl: 7 knob
Gens.fart for årer: 3 knob

En spejderdrøm er født

“GST Bersærk” er 5 meter længere end Havhingsten fra Vikingeskibsmuseet.

85 stifindere fylder ikke meeget i det 35 meter lange skib.
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På lejren har vi vores eget
museumstelt. Teltet indehol-
der effekter fra nær og fjern.
Bælter, uniformer, tasker og
gamle standere.

Ude foran museumsteltet er alle
tørklæder fra tidligere og nuvæ-
rende troppe udstillet. Rækken
af tørklæder har kun en tom
plads... nemlig tørklædet fra
Skovfolken, som var sort med to
gule kantstriber og en humlebi
på trekanten.

Museumsteltet er populært og
vækker stor interesse hos alle. de
mindste fryder sig over synet af
“Lille Pers” uniform og hos
Pionerene skaber effekterne så
meget spejderstemning, at de
forleden sad i teltet og hyggede
til sent på aftenen.

Læg vejen forbi teltet og mærk
stemningen fra tidligere tiders
spejderliv.

De Gule Spejderes Museumstelt
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Vi blev vækket af trompeten.
Emilie lå helt pakket ind i sin
sovepose så vi kunne ikke finde
hende, men da vi fandt hende
kom vi godt fra start på nær
Chris for han kom til at hælde
vand ud over bålet som et mira-
kel kom der ild da der kom et
vindpust. Så skulle vi lave havre-
grød det smagte super godt. 
Emilies madpose var blevet væk,
men vi fandt den heldigvis igen.
så var der flagparade, vi kunne
næsten ikke hører hvad han

sagde, fordi det blæste så meget. 
Efter flagparade var der up to
standard, vi fik 10 ! 
Så var der kobbelsamling, for vi
skulle nakke grev Henrik og
hans krigere, det gik godt vi
vandt, vi skulle også lave ridder-
turnering, det stod lige, men det
røde hold vandt. 
Så skulle vi sidde i en ”vikinge-
båd” vi skulle synge ”ro, ro, ro
din båd” . 
Så lavede vi marmelade med te
og boller, det blev godt, men

marmeladen var svær at størkne.
Lidt tid efter skulle vi i svømme-
hal. Mikkel havde en tage. Sara
spurgte: ”hvorhenne han havde
sin tage?” Katrine kom op og
sagde glad: ”skal vi ha kage ??”
da vi kom hjem til lejren igen,
skulle vi ha mad. Da vi havde
spist ryddede vi op på vores lejr-
plads. 

Lavet af: 
Katrine, Emilie, Nikoline & Sara
fra Ørnen, Rold Skov.

Dagbog fra en Stifinderdag
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I stifinderlejren har der været
masser af fis og balade. Mange
spøgefugle har været på spil,
men den fineste af slagsen, var
udsendt af af køkkenholdet.

Da køkkenholdet havde meddelt
at de var leveringsdygtige i
næsten alt, lod Niels fra Jens
Langkniv ikke tilbudet stå
ubrugt hen. Han bestilte straks
en morgenkomplet med alt hvad
der hører til og lovede et utal af
tjenester som betaling.

Dagen efter var Gitte fra mad-
holdet tilfældigvis forbi... idet
Niels vendte sig om blev han
spurgt om hvad han synes om
bakken med morgenmad.
Carina fra Grib Skov var straks
med på spøgen og lod som om
hun tørrede krummer væk fra
ansigtet, og så var en spøg født.
I 3 dag har Niels gået rundt suk-
kende... “Hvem har stjållet min
morgenkomplet”, “Hvem har
stjållet min morgenkomplet”.
Men nu kan redaktionen afsløre
at der aldrig har været en bakke
med morgenmad.

Men da Niels skal ikke gå sulten
fra bordet, så vi bringer her et
billede af den bakke morgen-
mad, som kunne ha været ...

Et morgenkomplet med spas
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En hjælpers oplevelser 
blandt ulveunger:

Hjælper: har du fået plaster på din
hånd.
Ulv: Ja, jeg har fået et blåt mærke, og
ved du hvad jeg har fundet ud af?
Hjælper: Nej!
Ulv: Jeg har fundet ud af at jeg ikke
ved hvordan jeg har fået det.
(sagt med et strålende smil).

Hjælper: sikke nogle store myggestik
du har fået! Du skal nok have en lille
pille, så debliver mindre.
-lidt senere... Hjælper: du klør sta-
dig på dine store myggestik, skal du
have lidt creme på dem.
- ulv får creme på anklen og da
han så får creme på skinnebenet
siger han: ikke på det dér, jeg har jo
fået en pille, så dér klør ikke mere.

Hjælper: Du skal have en lille pille
for dine myggestik.
Ulv: ja
- ulv får en pille lagt på tungen og
får besked på at drikke vand.
Efter 5-7 slurke ligge pillen stadig
på tungen. Mere vand. Pillen lig-
ger stadig på tungen,
Hjælper: hva søren. Er den der sta-
dig. Smager den ikke ad h�. til?
Ulv: jo.
Hjælper: Nu smider jeg den igen
langt ind i munden på dig.
Ulv: ja.
- efter 3 slurke ligger pillen igen
ude på tungespidsen.
Hjælper: jamen den skal jo ned i
maven.
Ulv: nå, skal jeg SLUGE den?

Køkkenhytten
I går havde lejren besøg af Niels
Gundersen, fra Hobro Trop,
DDS. Niels er aktiv spejder og har
været med til at bygge Køkken-
hytten.

Tiden står stille på lejren.
Forlede oplevede stifinderne at
deres solur gik ud... En enkelt
udbrød: At tiden var regnet væk.

Brev til Prinsessen
“kære Prinsesse Matilde
Jeg håber du synes at 
lejren er sjov
Kærlig hilsen
Malou, ulv
GST XOXOXO

Dagens citater fra Mark 5 år:
Om spejdere der springer fra 3
meters vippen: 
Se de ligner “Mongol-kaniner”

Om svømmehallens sauna
“Jeg går lige ind i tørrerummet igen.

Toiletsnak
3 ulve går og tjekker de ildelug-
tende toiletter. En udbryder: 
Hvor er der mange der har lavet 
pølser.

Små historier fra lejren

Madholdet

Fra venstre: Gyrit, Gitte, Ole, Charlotte, Pernille, Martin, Jesper, Basse, Peter og Tove

Gæt et øje
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Morgen: 
Havregryn, Cornflakes,
mælk, sukker, marmela-
de, brød, smør, ost og
havregrød

Frokost:
Skåret pålæg, leverpostej, 
grøntsager, brød, smør 
og godt med mayo...

Aften:
Helstegt Pattegris med salat, brød
og smør.

Dagens mad
Mest skyet og til tider
regn eller byger, lokalt
med torden. 16 til 19 
grader, og svag til frisk
vind mellem sydvest og nordvest,
Stakitfrø’s advarsel: Over middel 

Dagens Vejr

Ulve fra Grib Skov Trop

... mon den sidder godt ?

Dagens mode

Dagens film oplevelse

Hørt i Museumsteltet: 

“Nøj se !
Der er Lille Pers uniform”

Hvad er det ?

Har mange Brændemærker, 

men er ikke et bælte.

I morgen kommer der yderligere 

information om den gådefulde ting

Gåden ???


