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Förord till femte upplagan
Falken lever än! Det är 28 år sen Eilertz kom med första upplagan. Sen dess har
många medlemmar kommit och gått och patrullflaggan har blivit skör av sol och vind
och regn. För tio år sen omarbetades Falken för blandade patruller. Nu är det dags
igen.
Äventyren är samma. Det finns inget så slitstarka som en riktigt levande patrull. Lite
har hänt kring programmet, det har jag försökt få med.
Att några år få vara med i en patrull där det hela tiden händer saker är ett nöje. Ni kan
ha lika roligt som Falken. Det gäller bara att försöka. Gör det nu.
Lycka till Örnar, Gökar, Rävar, Älgar och alla ni andra. Ge er hän åt äventyret!
Nynäshamn i mars 1985 Curt
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En lykta svänger oroligt därframme i mörkret. Någon ropar. Ingen hör vad. Inte ens
Uffe, som är patrulledare ombord på flotten, som med tält och brinnande eldar
ombord många nätter och dar är på väg nerför älven. En svängande lykta medströms.
Det betyder fara. På ett ögonblick är det liv i hela Falken. Gänget brukar annars vara
svårt att väcka. Men nu!
Längs älven i det okända har en patrull just passerat faran och varnar i ett. Är det
timmerläns? Bakvatten? Fors?
Åtta patrullmedlemmar i träningsoverall och täckjackor smyger i nattkylan som
spöken omkring på flottens få kvadratmeter. Alla väntar. Tyst som aldrig förr i BlåHajkpatrullen Falken. Uffe låter två stycken riva tälten. Det kan vara linor för en färja
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rakt över älven. Då gäller det att inte ha något som sticker upp. Patrullflaggan i aktern
läggs mellan ett par stockar. Man väntar.
Vinden ligger på nerifrån. Det blir liv i tjärveden. Elden blåser rakt ut i luften en bra
bit motströms. Det är kallt. Nästan frost här och var på stockarna. Det blir vitt i luften
när man andas. Man hör bara vattnet. Då och då timmer som slår mot timmer.
- Omkull!!
Uffe vrålar. Det behövs bara en gång. Innan han själv kastar sej har han ryckt ner
Prosit, som är lite långsam. Åtta par ögon spanar medströms rakt in i dimman. Och
ser något glänsa till i eldskenet. En lina. I brösthöjd rakt över älven. Uffe ligger på
rygg med en klyka i nävarna. Kanske kan han höja linan, om det skulle behövas. Han
känner sej liten men samtidigt lugn. Alla litar på honom.
Ett par långa sekunder. Tre decimeter ovanför ansiktet glider en tung wire förbi.
Borta som ett spöke. Man hör pl:
- Då gick ju fint. Tack ska ni ha.
Och en underlig syn! Uffe och Prosit och 6 andra skuggor drar sej samman, lägger
händerna på varandras axlar och viskar patrullropet. Det är som om man inte ville
störa tystnaden. Men väcker i alla fall en bäver i strandkanten. Det plaskar som ett för
tidigt morgondopp då stjärten slår mot vattnet. Där kommer flera plask. Och alldeles
bredvid flotten sticker det upp ett tryne, sniffar, suger luft och försvinner igen. Tack
för besöket!
Dom som haft vakt under förnatten ligger snart bakom blixtlås igen. Det luktar gott
från granriset. Och kluckar mellan stockar i bottenlagret.
Med vana grepp är allt snart återställt ombord i mörkret. Det kokar snart över elden
igen. En blockflöjt skär fint genom nattens alla ljud.
Men nattens arbete är inte slut. Där är nya signaler. En eld kommer allt närmare.
Ledarflotten ligger stilla. Strandhugg. Men nu låter Uffe de andra sova. Med tre till
hjälp ska han väl klara flotten i land. Två kastar sej på paddlarna. Det gäller att
komma ur den starkaste strömmen. Sen blir den sista sträckan mycket lättare. Men
det är knappt man kan se åt vilket håll man ska paddla, för dimman ligger blytung
ibland. Solen måste snart vara här.
Och paddlar vidare i natten. Och möter om en stund fyra Blå-Hajkpatruller, alla
sammansatta av scouter, som många hemma i sina kårer varit patrulledare.
Många scoutår, fulla av upplevelser och arbete, har fört dom rakt in i Blå-Hajkernas
äventyr. Nu kan dom jobbet. Vet hur man ska leda sin patrull. Klarar elden ombord i
ösregn, och trivs då likaväl som i solen om ett par timmar. Och kan konsten att enkelt
och utan att behöva puckla på varandra leva samman i sin lilla grupp, patrullen.
Men vi ska börja från början. Vi ska följa Uffe och hans patrull därhemma - underligt
nog heter också den Falken. Och när du slår igen boken, hoppas jag, att du också
längtar efter att få göra gänget till en riktig patrull. Så att ni alla blir färdiga att möta
det stora äventyret på älven, på fjället, i markerna, till sjöss och som en riktig
människa bland människor.
Nu går starten!
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Första gången jag såg Falkens pl var han nästan nyvald. Han såg så rasande glad
ut, att jag måste fråga varför. Det kröp snart fram.
- Kompisarna valde mig, allihop. Det känns lite darrigt i knävecken. Men det ska
nog gå.
Uffe är 13 är, kanske lite stor för sin ålder, stark, lugn och trivsam. Ja, dom andra
falkarna är inte fyskam dom heller. Det är konstigt vad bra alla kommer överens, fast
man är så olika på många sätt. Alla tycker att det är roligt i gänget. Inte någon har
slutat sen Uffe kom.
Och nu står han där med den vita snodden i patrullmärket. Glad och allvarlig på en
gång. Allvarlig därför att han tar världens tjusigaste uppdrag på allvar. Visst
misslyckas han ibland, då patrullen lever rövare, som om falkarna själva inte hade en
aning om de regler, de en gång satt för patrullen och en hajknatt präntade i loggen.
Visst förlorar dom ibland på avdelningsträffarna. Men i stort är det ett härligt blått
gäng, de åtta. Och sen har han ju Pling till hjälp, vpl som är en pärla i tillvaron.
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Pling och Uffe delar på jobbet, pratar alltid noga igenom hur man skall planera
patrullträffarna, utfärder eller om det verkar som om någon i gänget skulle tappa
sugen. Ett tag försökte Uffe göra det mesta själv, men han har upptäckt att det är
roligare att dela sitt ansvar med någon. För övrigt delar alla i patrullen på ansvaret för
patrullens bästa - man känner att man måste hjälpas åt.
Pling ägnar sig mycket åt nykomlingarna - ser till att dom lär sig alla patrullens
hemligheter. Det är en av dom viktigaste uppgifterna för att patrullen skall fungera.
Hon charmar alla, till och med ösregn och vaktmästarn i lokalen. På hajken sist
fick hon med sej senap i stället för honung. Och käkade upp den som honung!
Det är tur för en ny pl att ha en vettig al. Uffe gillar honom. Vid pl-invigningen
pratade han om ledarskap. Att vara pl är som att vara Master i ett jaktlopp till häst, sa
han. Det är många som deltar i tävlingen men bara Mastern känner till banan. Han har
stakat den. Han har gått den i förväg många gånger. Han har ridit den. Där är
dussinvis med trevliga hinder, grindar, diken och vindfållen. - Så går jaktloppet.
Ingen får rida förbi Mastern, men det gäller att hela tiden hålla sej så nära honom som
möjligt. Loppet går i skritt, trav och galopp. På mjuka stigar, där grangrenar daskar
en i ansiktet. Över stubbade åkrar, där hästarna får löpa precis vad dom kan. Det
gäller att hänga med. Efter en tvär sväng och en grind är loppet ute på ett öppet fält.
- Halali! ropar Mastern. Nu gäller det. Alla sporrar sina hästar och försöker komma
först i mål. Det underliga händer att Mastern inte kommer först fram. Nu får man
passera honom. Det hör till god ton att Mastern inte är först i mål. Han släpper fram
de andra.
Så kan det vara att vara pl. Vara väl förberedd, ett steg före de andra - men ändå
jämspelt - inte dra fördel av att veta mer, utan dela med åt de andra. Att kunna pruta
på lusten att vinna, synas, vara främst är pl-skap. Det är svårt! Han är själv så
vältrimmad att han kan hålla undan. De andra är tätt i hälarna. Men när det verkligen
gäller släpper han fram de andra, prutar av på egen lust att vinna, synas, vara främst.
Det är svårt. Lycka till Uffe och alla ni andra.
Så här står det förresten i en loggbok: "Vi vaknade vid en väldig törn. Flotten slog
emot en fastkilad stock. Det var Uffe som gick vakt mellan 2 och 3 på natten. Vi
skulle landa. Fick tag i en gren som hängde ut över vattnet och drog så bra vi orkade.
Vi åkte i spat, tre stycken. Då hoppade Uffe med kläderna på med en lina. Han
simmade i land. Det var strömt. Linan räckte precis. I sista sekunden fick han fast
den. Med ett ryck stannade flotten. Det kom upp 4 blöta vidunder ur spat. 3 gick och
la sej med detsamma. Men Uffe satt uppe hela natten och eldade för att torka kläder
åt dom andra ända fram på morgonen."
Tack å lov att Pling finns! Parhästar var det fråga om. Vpl fick nästan alla rösterna
också hon. I Falken väljer dom också vpl.
Uffe och Pling har kommit överens om att hålla ihop det blå gänget. Att dom
lyckas märks säkert i den här boken. Först har dom båda med handen på
patrullflaggan svurit att jobba, både i rådspatrullen och hemma, så att dom kan allt
om scouting. Falkarna ska verkligen fä uppleva scouting.
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Och Uffe själv har upptäckt konsten att dela med sej av jobbet. Inte en patrullträff
utan att Pling får leda tävlingar, instruera eller sjunga. Hon har blivit så fin på det, att
Uffe kan vara borta nån gång om det kniper.
Från en pl-kurs har Uffe med sej den underliga måltavlan här nedan. I mitten står
där: "Trivsamt patrulljobb". Där skjuter en massa pilar prick. Varje pil är en egenskap
hos den som ska leda andra. Be al ta upp frågan i rådspatrullen. Det kunde vara
spännande att få prata igenom vad det betyder. T.ex. det där att kunna förlora!

Måltavlan ur Uffes anteckningar. i mitten står det som pl drömmer om i sömn och i vaket tillstånd. Varje pil är en
egenskap, som hjälper oss att göra verklighet av drömmen. Rita gärna flera pilar!

Handen på hjärtat, Uffe och alla ni andra!
Har du tänkt på
att som du går klädd, klär sej hela patrullen
att det bara finns en tid för att börja en patrullträff, rätt tid
att det ska va fläkt över patrulljobbet, men aldrig så hårt att tungan blir
slips
att juniorscouterna gärna vill lära känna dig innan dom blir patrullscouter
att al också har födelsedag
att det är enkelt att låta bli att avsluta patrullträffen med scoutbön och
sång, men djärvt att göra försöket
att en misslyckad patrullträff lär dig att lyckas nästa gång
att du är pl och borde ha min och mångas lyckospark i ändan
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Och ingen är överflödig i gänget. Varenda en i Falken behövs. Lyan har dom gjort
själva och där finns det plats för just åtta. Det kändes riktigt tomt i våras, då Neta
flyttade. Nu har hon fått sin ersättare. Nästa har ryckt upp hennes plats och en
juniorscout har kommit ny.
Uffe vet precis vad dom går för. Han har förresten varit hemma hos varenda en av
dom flera gånger och känner familjerna med mostrar och jyckar och allt. Han vet att
en måste läsa extra för plugget. Och att en annan måste tjäna varenda krona till sin
utrustning själv. Och att hans föräldrar är skilda.
Här har du dom förresten allihop, en trevlig rad nunor. Stålis kallas han och alla
uppgifter om honom hittar du bäst i Uffes Falk-rulla. Men där står inte, att han är
ovanligt trivsam men ser bister ut när han inte skrattar. Fast det händer ju så sällan.
Han har hand om kassan och av stålarna har han fått sitt namn. Rena trollkarlen
förresten. Det finns pengar i patrullkassan jämt. Men han snålar aldrig. Patrullutrustningen måste vara perfekt. Och pengar kommer det. Han säljer tomglas åt
Falken. Han vinner på lotteri. Han ordnar med patrullens loppmarknad och tar
inträde. Stålis är så fin, att kompisarna döpt om honom till Strålis.
En annan är My I patrullen är hon reporter. Hon är ett journalistämne. Redan
loggboken skulle kunna ge halvt Nobelpris. Och tecknare finns det i gänget. I loggen
ser man att det är fråga om en riktig patrull. Ett par blad har dom förresten fått tryckta
i ortstidningen. My är medarbetare i tidningen SCOUT också. Brevkontakt med
omvärlden hör också till hennes jobb. Ibland skriver hon på maskin, ibland på näver.
Jockey är hovmästare och patrullkock. Han kallas Jockey, därför att han rider bra
och tycker mycket om hästar. Men inga hästkonserver i grytan! Det är inte så att han
gör hela jobbet med maten, då Falken är ute. Då måste alla hjälpa till. Men Jockey
har huvudansvaret och lämnar förslag på matsedel i patrullrådet. Fransk omelett är
han mästare på. Höna på spett med enris i magen var hans första stora framgång.
Jockey måste hålla sej väl med Lillan - hon var liten en gång men håller nu på att
växa från dom flesta. Lillan är vaktmästare eller prylväktare eller vad du nu kallar
henne. En gång i livet har hon blivit riktigt rasande. Det var när dom brände hål på
nya kastrullen. Full med potatis fick den stå mitt i en halv majbrasa en halvtimme.
När någon äntligen förbannade sej över grytan, luktade det fränt. Ett stort hål var
bränt genom grytan. Allt vattnet borta. Men potatisen var topp, glödsteka. Men sånt
händer inte mer. Ingen vågar trotsa Lillan. Det ska va ordning på prylarna. Och ingen
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får låna nånting från patrullkistan utan att det antecknas i en liggare. Yxorna, en stor
för läger och en mindre för hajk, är en dröm. Fotogenlampan hinner aldrig bli sotig.
Sågen är skränkt. Grytor rena. Livlinan lindad. Förbandslådan flitigt använd, men där
saknas aldrig något. Tälten går förstås efter varje läger in i kårens gemensamma
förråd. Aldrig har de legat blöta mer än en och en halv dag på någon transport. Inte en
mögelfläck.
Falken äger i dag följande "hemgift":
patrullkista
2 yxor
spade med kort skaft såg
2 fotogenlyktor
3 grytor (1 på 5 liter, 2 på 2 liter)

2 livlinor
stekpanna
bryne
kassakista
böcker

Dessutom har Falken förstås patrullflagga, loggbok och budkavle. Mer om det i
nästa kapitel.
En pärla i Falken är Panis. Ingen människa har en aning om hur han fått sitt namn.
Han bara heter så. Han ser trivsam ut, men det rår han egentligen inte för själv. Om
honom står det i loggen från förra terminen:
” … kom Panis till lyan vattenkammad för första gången i Falkens historia. Det
finns flickor i patrullen!!!

Till patrullkistan har förstås bara och Lillan
nycklar. Det är stadiga don – många gånger har
den skickats till läger per järnväg. Den ser lite
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sliten ut. Men det gör den bara 1000 gånger mera
värd. - En sjöscoutpatruff skaffar sej förstås en
gammal sjömanskista och försöker ta reda på vad
kistan har upplevt på de 7 haven.
»Boxen» är lite enklare att bära med sej' på hajk,
då patrullkistan måste stanna hemma. Den är
stark, liten, lätt och trivsam. Packa ner loggbok,
kassabok, pennor, vattenfärger för logg konstnären, sjukvårdsgrejor, patrullstämpel. På locket
finns karta över rådsplatsterrängen och nyckel
över månadens chiffer. I locket finns också belysning, lampa och batteri. Den som blir upptagen i
Falken får nyckel till boxen. Nyckeln ska bäras i
läderrem kring vänstra handleden.

Panis har egentligen inte fått något särskilt uppdrag i patrullen. Han var med på en
jamboree och där döpte en engelsk scout honom till » Cheer-master». Det betyder
ungefär »den som sprider glädje». Och det gör han sannerligen. Han sjunger inte illa.
Framför allt vågar han sjunga i alla väder. Det är som om alla bleve glada bara han
kommer. Alltid har han nåt trevligt att säga. Som då man skulle splitsa på sista
rådspatrullträffen. Som bekant är splitsning en trivsam men inte alltid så lättlärd
konst. Panis sitter där lite övergiven med 6 kardeler pekande åt olika håll: Al, när jag
fått splitsen klar, hur ska jag få ut tummen då?
Panis har alltid nåt fint för
lägerbålet. Man blir aldrig arg på
honom, för han blir aldrig rolig på
andras bekostnad. Man talar om
humor...
Det har kommit en alldeles färsk
patrullscout till Falken. Det är Mie.
Hon var juniorscout i nästan två år.
Redan från första dagen kände Mie
sig hemma i Falken. Hon har ett
viktigt uppdrag i patrullen. Hon är
”lyktgumma”. Falken äger ju två
stallyktor. Den ena är ceremonilykta
och ska vara med överallt.
Så rullar 8 falkar all sin egendom på en gammal 2hjulstrall som gnisslande sjunger i kapp med
aftonvinden och rullar mot det okända...

Lyktgumman sköter om den.
Alltid är den ren och fylld med
fotogen. Veken blir aldrig
skruvad i botten i det gänget.
Mie tänder den i början av varje
patrullträff, som alltid avslutas
med att hon blåser ut lågan. Då
står alla tysta och håller varandra
i hand med armarna korsade
framför bröstet. Det riktigt knöt
sej i halsen på Mie då hon var
med första gången. Hon var med
i gänget! Ja, så här går det till i
Falken. De andra patrullerna i
avdelningen har det inte riktigt
likadant förstås. Det är inte
nödvändigt att fixera jobben så
som i Falken. Men Uffe anser
det vettigt att varenda en riktigt
vet sin uppgift.
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En hajkkorpral såg jag på läger för nån tid sen. Patrullerna hade just fått sina
uppgifter. Det första meddelandet var inbakat i en bulle. Dom åt, fick tag i lappen och
stack i väg. Patrullflaggorna vajade längs stigen. Så var den sista scouten uppslukad
av skogen.
Ett par timmar senare väntar jag i en skogsbacke. Vilken syn! Fjärden ligger
sommarglad. En gjuse seglar i solen. Lommen ropar långt bort. En hajkdag!
Men då hörs det. En patrull på vägen. Inte ett ord. Inte en sång. Inte ett skratt.
Vänster-höger-vänster-höger. Dom marscherar. Längst bak den minste, som helst av
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allt skulle vilja följa fiskgjusen till väders. Och han bär patrullflaggan, fast han
knappt orkar med sej själv. Pl går vid sidan av och ser barsk ut. Det där med
marschen har han nog lärt på bio Marsch. Ett-två. Alla lika. Kalla det bara inte hajk.
Då var det roligare att höra på en blåhajkare, som berättade om sin sommar. » Där
fick man lära känna kompisar från hela landet. En del såg allt lite underliga ut. Ja va
rätt fundersam i början. Skulle dom stå pall? Va gick dom för? Men det underliga va,
att när man lärt känna dom lite bättre så såg man, att dom inte alls va såna som dom
såg ut. »
Det sista har Uffe i Falken skrivit in i sin rulla: Ingen är sån som han ser ut. Men
det är kanske det som är det roligaste i patrulljobbet, att man måste tänka på varenda
en i gänget. Om man bläddrar i rullan och läser om alla gamla falkar, sveper en massa
trevliga typer förbi. Ingen lik den andre.
En ser uppkäftig ut. Säkert har han gett pl mycket jobb. Det var en sån som la sej i
allting. Som alltid talade om vad han kunde. Han var rätt oförarglig egentligen, men
kunde förstöra en hel patrullträff nån gång. Säkert hade pl sina hemliga pratstunder
med honom. Men det hjälpte inte förrän han fick så många uppdrag i patrullen, att
han inte hann snacka. Och då pl bad honom avsluta patrullträffen två dagar före S:t
Georgs- dagen blev han alldeles stum.
På ett kort står där:... han som grät... Grät han sej igenom en hel lägervecka och
längtade hem? Men avdelningsrådet på lägret fick honom att stanna i alla fall.
Stannade och blev om ett år den allra bäste i patrullen.
En fd. falk ser ovanligt välmående ut på kort. Han kallades Spettet, troligen på
grund av sina matvanor. Han måste haft svårt att hänga med. Men det var just det
som skapade patrullanda, att dom hjälpte Spettet. Och det viktigaste på jorden är nu
inte att man kan springa fort. Spettet beklagade sej aldrig. Dessutom sjöng han bättre
än nån annan. Chiffer var hans specialitet. Nu är han förmodligen en ung man,
slankare än de flesta.
Plocka så fram Sfinxens kort. Det var hon som aldrig sa nånting. Tyst som en
uggla i dagsljus. Till en början trodde alla, att hon inte trivdes. Eller att hon var blyg.
Men ingen trivdes kanske bättre än hon i gänget. Nu är hon seniorscout för länge sen
men säger fortfarande inte så mycket. Hon har lärt sej att lyssna i stället. Nån gång
blev hon riktigt talför. Det var då samtalet kom in på fåglar en vårmorgon ute vid
rådsplatsen. Det fanns inte ett ljud i markerna som hon inte kände till.
Falken har också haft med handikappade. Någon som hörde dåligt. Någon som
hade svårt att gå. Det var den naturligaste sak i världen att han skulle vara med. Och
ingen tittade på honom för hans svaga ben. Själv ville han inget hellre än att bli
behandlad precis som en av dom andra. Han blev riktigt arg, när folk omkring honom
visade för mycket hänsyn. Han ville klara sej själv. Och det fick han i Falken. Men
behövde han något handtag ibland, så var det naturligt för alla att hjälpa honom.
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Ta med några råd i packningen!
• Lyssna på vad kamraterna i patrullen vill säga. Prata själv så lite som
möjligt.
• Lär känna kamraternas hem.
• Låt patrullen känna sej hemma också hos dig.
• Kom ihåg att prata med varenda en i patrullen varje gång ni träffas.
• Tänk inte, att du själv skulle blivit en bättre pl. Hjälp pl att bli den bäste.
• Man säger, att varje människa är värd att upptäckas. Gå på

upptäcktsfärd.
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