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På programtorget finns navet för den som gillar hantverk och pyssel. Inte mindre än 16 
olika typer av hantverk går att välja mellan och utöver det så är det enbart fantasin som 
sätter gränserna eftersom det går att välja att göra lite olika saker på de olika stationerna. 

Uppe i gläntan råder full aktivitet. Vid ett 
bord sitter ett gäng scouter och karvar i små 
bitar av gipsskivor. Det ska bli gjutformar 
för tenngjutning. Vid ett annat bord vävs det 
på små miniatyrvävar som är monterade på 
barkbitar och träbitar. 

I den andra änden av tältet skapas nya 
matkåsapåsar med schablontryck och där 
sitter även några som knyter armband i 
paracordlina. Uppe mot skogen till flätas 
det korgar i pil. Där sitter Lukas, David och 
Alexander från Saltsjöbo scoutkår med ett 
varsitt plastlock och spretiga pinnar av pilträ. 
De visar hur pilen ska flätas så att det blir en 
korg. 

– Det är ganska svårt och det kräver 
koncentration. Det är lätt att det blir fel och 
då är det bara att ta bort pinnen och börja 
om, säger Alexander. Det var bra att vi själva 

Gjutet, snidat, pärlat och knutet hos hantverk

fick välja vilket hantverk vi ville prova. 
På det sättet kan alla få göra något de är 
intresserade av. 

Lukas och Alexander håller med och tycker 
att DUST hittills har varit roligt.

– Igår var vi på klättring, det var väldigt 
roligt och lite äventyrligt. Hantverk är också 
kul, men lite mer stillsamt, skrattar Lukas. 

Som en liten filial till hantverk ligger 
snickarboa där äventyrarna får prova på 
att tälja på olika sätt. När lägertidningen 
är där på besök täljs det krymp-burkar. En 

decimeterstor bit av en björkstam karvas 
ur så att det blir ett hål rakt igenom och 
en bottenplatta täljs till. När sedan björken 
torkar krymper den och botten fastnar. 



Vi på redaktionen tar gärna emot nyhetstips, 
insändare och hälsningar. Brev kan lämnas 
i brevlådan utanför informationstältet på 
programtorget. 
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Insändare Kurs i digital trolldom
Välkommen in i framtiden. Det senaste 
inom magi är digital trolldom. Den 
nya eran efter Schaman Lloongkåpas 
tidsålder har börjat. Under kusen går 
vi igenom och provar tekniker som AI 
(automagisk hjärnkapacitet), IoT (magiskt 
sammanbundna artefakter) och VR 
(förhäxning i parallella universum).

Kvalifikationer: 

• Inga magiska förkunskaper krävs 
• Viss datorvana kan vara bra 
• Öppet sinne för det okända

Intendenturen är en av lägrets viktigaste 
funktioner. De tar hand om allt som har 
med mat att göra. Matmarknaden fungerar 
ungefär som en vanlig matbutik, den 
största skillnaden är att du själv får ta 
med dig förpackningar som du får fylla 
med dagens ranson mat. Till sin hjälp har 
byarna fått ut en kokbok med förslag för 
veckans meny. 

– Kokboken är ett hjälpmedel för er på 
byarna, men ni behöver inte laga det som 
står i recepten om ni inte vill. Det finns extra 
kryddor och det går bra att välja mellan ris, 
pasta och potatis, säger Ulf som är en av 
funktionärerna på Matmarknaden. 

Matan fixar (k)rubbet
Till skillnad från fix så har funktionärerna 
som jobbar med mat orange västar, tydligt 
märkta med MAT. De väger, mäter, räknar 
och portionerar. De försöker hålla koll på 
specialkost, allergier och ser till så att alla 
blir mätta på lägret. 

– Självklart ska alla på lägret bli mätta av 
maten, men ta inte mer än ni kan göra 
av med. Får ni för mycket går det bra att 
justera direkt vid Matmarknaden eller 
komma tillbaka en del matvaror, säger Ulf. 
Då minskar vi svinnet och alla blir mätta. 
Om ni undrar över något så får ni gärna 
komma hit och fråga. Vi tycker att det är kul 
att visa upp varifrån lägrets mat kommer. 

Platsen för utmanare

Efterlysning
Det har kommit till vår kännedom att det 
förekommer olaglig och otillbörlig uthyrning 
av troll, musikajer och hovnarrar. Att hyra 
ut någon mot betalning är inte tillåtet och 
bidrar till valutatvätt. Urvattnade blåbär är 
en styggelse och smakar blekt. 

Den som kan lämna ett tips som leder till 
att vi kan fånga den skyldige ska bli rikligt 
belönad med prima blå skogsbollar, av den 
icke urvattnade sorten. Skicka ditt tips till 
Ramunders utsända.  
   /Skattmästaren

Dagens ros
Till Junkers håla vill vi skicka en ros! Ett 
mysigare hak finns inte på hela lägerområdet. 
Alltid finns det något gott att sätta tänderna i 
och här kan du sitta ner i lugn och ro och läsa 
lägertidningen. Det finns visst en del kul spel 
och annat som går att låna också.  
      /Kakmonstren 

Fyra är för lite!
Svar till Kix glassälskaren:  
Fyra är för lite! Du behöver minst en 
varannan timme för att hålla lagom balans 
på glassintaget. Jag har löst det så att jag 
smugglar ner några extra kylklampar i 
kårens påse och sedan har jag en kylväska. 
Då håller glassen tills efter kvällsfikat. 

Den vid frukosten är lite knivigare. Jag 
trycker ner ett par isglassar tillsammans 
med en strut i en termos och hoppas på det 
bästa. Milkshake är ju också ganska gott. 
                    /Glass är livet!

Fyra är för mycket!
Svar till Kix glassälskaren:  
Är du inte klok, som käkar fyra glassar på 
en dag? Det är ju rent utsagt livsfarligt! 
På scoutläger ska du praktisera 
självhushållning och överlevnad. Imorgon 
håller vi en kurs i rot- och barrmatlagning. 
Kom dit så ska vi omvända dig.  
                  /Rötter är livet!

Ett nytt värdshus har slagit upp portarna, 
Ura Kaipa har gett sig in i krogbranschen. 
Det är värdshuset DUST-IN som nyligen 
har återinvigts. Den anrika krogen 
stängde för fyra år sedan under oklara 
omständigheter. Nu öppnar den alltså igen. 

Med på premiären var Ramunder och hans 
följe. Enligt obekräftade källor sägs det 
att riddaren Stig och Skaga dansade på 
bordet och att en takkrona föll ner i golvet 
när Junker Jägare skulle demonstrera hur 
han svingade sig i lianer. Redaktionen har 
sökt hovet för att få en kommentar men de 
dementerar ryktena. 

DUST-IN är utmanarnas eget tillhåll. Här 
kan de köpa fika, spela spel och hänga med 
kompisar. Under veckan kommer temakvällar 
att anordnas. Ura Kaipa är överbeskyddade 
och ser till att ingen obehörig kommer in. 

Ordning och reda
Jag vill bara påpeka att jag höll reda på 
min sovsäck, ryggsäck och matsäck.  
                 /Hajkstandard Pettersson

Andragonalen? Trams
Temperaturen har inte fjorton verser, inte 
sist jag kollade i alla fall. Hur vore det om 
redaktionen lärde sig att räkna? 

Och vad är det för trams med andragonalen 
och en vers med granar och tallar? 
Traditioner är till för att hållas. Nu blev det 
ju jättepinsamt för utmanarna som började 
med Agust och Lotta. Kan inget få vara som 
det alltid har varit? 
                              /Exakt 37,5 grader

Hej Mårten! 
Hur vore det om du höll reda på din kåsa? 
Eller hur vore det om du höll reda på 
lägerchefens kåsa som du lånade och 
lovade att  lämna tillbaka? 
                    /Anonym


