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Rymdskepp landat i Kopparbo! 

 

 

Luke Skywalker och Prinsessan Leia, från en galax långt långt borta, har 
anlänt med sitt rymdskepp till Kopparbo. ”–Vi är här på ett uppdrag för att 
återhämta de Holokroner som sägs vara gömda här i området”.  Läs mer om Holokronerna på sida 2! Sett en mus? Kan det vara buskmusen som är i trakterna? Sidan 3  Fått en sten i huvudet? Kan det vara från Perseiderna? Sidan 3  
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Vill du också vara med och göra denna lägertidning? 
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De gömda 
holokronerna! 
 
Efter att ha gömts i Kopparbo av 
Scouternas grundare och legendariske 
jedimästare Baden Powell har 
holokronerna, uråldriga föremål som 
används för att lagra mycket värdefull 
information, återupptäckts. Luke 
Skywalker och Prinsessan Leia, ledare av 
rebellalliansen, har kommit till Kopparbo 
för att hämta dessa otroligt viktiga 
föremål för att förhindra att de hamnar i 

händerna på Darth Vader och det 
ondskefulla imperiet. Medveten om att 
de inte kan hitta alla holokroner på egen 
hand i tid har Luke och Leia tagit hjälp 
av scouter från Almtuna och Knivsta 
scoutkårer. Med deras vildmarksexpertis 
och kännedom om området söker de nu 
efter holokronerna, men tiden är knapp. 
Uppsnappade meddelanden från 
imperiet har avslöjat att Darth Vader 
själv är på väg till Kopparbo för att 
hämta holokronerna och använda dem 
för att uppfylla sina onda planer att 
förgöra universum. 
 
Håll utkik efter buskmusen! 

 

 
 I juni 2006 hittades i Kopparbos skogsområde en buskmus (Sicista betulina), en mycket sällsyntmusart i Sverige. Det var det första fyndet i Sverige sedan 1980-talet.(från Wikipedia) 
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Aurebesh 
 

De allra flesta texter i galaxen, 

inklusive de som finns lagrade i 

holokronerna, är skrivna med det 

galaktiska standardalfabetet. Precis 

som vårt eget alfabet är döpt efter 

det grekiska namnet 

på de två första bokstäverna alfa och 

beta är det galaktiska alfabetet 

aurebesh döpt efter bokstäverna 

aurek och besh. 

 

Varför inte prova skriva ett brev till 

någonmed Aurebesh? Patrullens nya 

chiffersystem som ni skriver i 

loggboken med kanske? 
 

 LYCKA TILL! 
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       Dagens visdomsordDagens visdomsordDagens visdomsordDagens visdomsord    
Många av våra sanningar beror på vårt 
perspektiv.                

–Obi-Wan Kenob          i  
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Dagens stjärnbild  

Perseus 

Perseus var egentligen dotterson till en 
kung, men växte upp i en fiskarkoja på 
en liten ö. En man på ön lurande iväg 
Perseus på ett farligt uppdrag – att 

hämta Medusas huvud. Medusa var ett 
fruktansvärt monster med vingar och 
huggtänder och hår av levande ormar. 
Hennes blick var så fasansfull att alla 
som tittade henne i ögonen blev 

förvandlade till sten. 
Gudarna tyckte att Perseus fått en 
omöjlig uppgift, så de ville hjälpa 

honom. De lånade honom en hjälm som 
gjorde honom osynlig, en sköld som var 

blank som en spegel och ett par 
bevingade sandaler som gjorde att han 
kunde flyga. Dessutom fick han ett svärd 
och en säck.Tack vare gudarnas gåvor så 
lyckades Perseus överlista Medusa och 
till sist hugga huvudet av henne och 

stoppa det i säcken. 

 
 

Meteorregn! 
Perseiderna, ibland även kallad 

Laurentiussvärmen, är ett meteorregn 
med störst aktivitet omkring den 12 
augusti varje år, orsakad av kometen 
Swift-Tuttle. Perseiderna har fått sitt 
namn eftersom den punkt på himlen 
som de ser ut att komma från, den så 

kallade radianten, ligger inom 
stjärnbilden Perseus. 

Meteorregnet inträffar när jorden skär 
banan för kometen Swift-Tuttle. Längs 

med banan sträcker sig ett 
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"meteormoln" (det så kallade 
Perseidmolnet) av partiklar som har 
frigjorts från kometen. Det mesta av 

stoftet i molnet idag är ungefär tusen år 
gammalt, men det finns en yngre del av 
molnet som härstammar från en ström 

som lossnade från kometen 1862. 
Hastigheten hos meteorer från denna 
del är betydligt högre än genomsnittet. 
Meteorerna är oftast mycket små – i 

storlek med sandkorn – pulveriseras av 
friktionen mot vår atmosfär och når 

jordytan som dammkorn. Större stenar 
genererar en större friktion, och för att 
dessa ska nå jordytan krävs vanligtvis en 
storlek motsvarande en stenkula eller 

större. 
Perseiderna har observerats under 

omkring 2 000 år. Den tidigaste kända 
noteringen om dessa meteorer kommer 

från Mellanöstern. I Europa blev 
Perseiderna kända som "Sankt Lars 
tårar" eftersom de kan observeras 
kring hans helgondag 10 augusti. 
Glöm inte detta hälsar Lars-Nils!!!! 

.(från Wikipedia) 

 

Insändare: 
Besvärad, jag är, att så mycket kaos det 
finns i världen. En jediriddare, sympati 
värderar över allt annat. Om tänkte på 
det sättet, alla gjorde, en ljusare plats 
världen vore. Kunskap och medkänsla, 
lysa vägen de kan i mörka stunder. Som 
scouter, dessa värden ni lärt er. En stund, 
ni bör ta, för att fundera över dem och 
deras mening. Värdefull kunskap, en 
scout har. Använda den för att hjälpa, att 
vägleda, ni bör.  
/Yoda 
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Dagens Jediträning 
 Stå på en fot i 2 minuter, byt därefter och stå 2 minuter med den andra foten. Bra för att träna balansen!  Gör 5-15 armhävningar eller något annat som är jobbigt.  Bra för… bra fråga. Gör det bara för att Nils tycker ni borde göra det ☺ 

 

Dagens väder 
 

Ungefärliga temperaturer idag i de inre 
delarna av solsystemets planeter samt 

månen. 
 

Merkurius 425˚C dag/ -175˚C natt 
Venus 470˚C  

Jorden/Tellus 15˚C 
Månen 125˚C dag/-175˚C natt 

Mars -50˚C 
 Glöm alltså inte mössan och solkrämen om ni ska iväg till solsystemets inre planeter idag! 
 

Besök en Isplanet 
nära Sverige! 

 
Hardangerjøkulen, Norge. Foto: Svein-

Magne Tunli - www.tunliweb.no  
Isplaneten Hoth i "Episod V: 

Rymdimperiet slår tillbaka" från 1980) är 
i verkligheten glaciären 

Hardangerjøkulen nära orten Finse i 
Norge. 

 
 
 


