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Allt du behöver
veta om knott
Och lite till
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Ledare
En dasstömmares betraktelser
Många tror att dasstömning är ett riktigt skitjobb. Men inget
kunde vara mer fel. Förutom att du får motion och en bra
anledning till ett kvällsdopp, är det också en bra chans att träffa
massor av trevliga, tandborstande scouter. Lägg på lite
discomusik och en cool outbreak-overall, så kan det inte bli
mycket bättre.
Så här en bit in på lägerveckan börjar man ta saker och ting för
givna, och det är lätt att irritera sig på småsaker som knott, regn
eller baconbrist. Då kan det vara bra att påminna sig om att vi är
snart 200(!) glada och positiva scouter på en fantastisk lägerplats
med scoutaktiviteter i världsklass. Jag är glad och tacksam över
att få vara med om den här upplevelsen och ser fram emot
spårarnas ankomst, som gör lägret komplett!
P.S. Grattis till seglingssegern, Tova och Elin!

Tomas Bidzau
Dasstömmare

Meny
Bräserad örtkyckling med grönsakssås
Ris

Redaktionens Kommentar
Vi har under dagen fått besök av ett flertal läsare
som precis som vi tycker illa om stavfel.
Stavningen på ordet ”lakrits” har varit ett hett
samtalsämne inne i redaktionens besöksstuga. Vi
ville bara förstärka att vi är väldigt lyckliga över
att så många lusläser tidningen. Vi vill också
försvara oss med att majoriteten av orden i
tidningen i alla fall oftast är rättstavade!
Fortsätt att hitta stavfel, och berätta för oss, för
speciellt Karin uppskattar likasinnades besök!
Puss och Kram, Karin och Julia
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På besök hos

Papperstillverkningen
I tältet bredvid Aktivitetstältet sitter
Charlotta och väntar i solen. Hos henne
kan
man
tillverka
papper
utav
pappersmassa från äggkartonger.

Charlotta berättar att det är jättelätt att göra
papper och demonstrerar för mig. Hon
börjar med att ta en träram och så stoppar
hon ner den i vattnet med pappersmassan.
Sedan flyttar hon över pappret till en tygduk
och hänger den för att torka i solen. Vi på
redaktionen tycker att det här med papper är
väldigt kul, och vi funderar över möjligheten
att kunna skriva framtida tidningar på eget
papper, det är dock tveksamt om det
kommer kunna gå igenom skrivaren…

Bakverk i

Bananlådeugnen
Idag var ledarbarnspatrullen Fenix och
provade på ett nytt sätt att baka. Med
egenplockade blåbär bakade de blåbärspaj i
en ugn gjord av en bananlåda.
- Den fungerar fantastiskt bra, säger Mona,
som tillsammans med Andrea anvarar för
ledarvården och har skapat den hembyggda
ugnen.
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To knott or not to knott
Vid det här laget tror jag att vi alla har
märkt att vi inte är ensamma i Narnia. Och
det verkar som att de narnianska knotten är
här för att stanna. Men vi på redaktionen
har tänkt att vi ska lära er allt vi kan om
knott så att ni vet vad det är vi möter.
Hur du kan skydda dig
mot knotten:

Ofta när man pratar om de
stickande
krypen
så
refererar man till de som
”mygg och knott” som om
de vore nästan samma sak.
Men faktum är att mygg
och knott är helt olika och
fungerar därför på olika
sätt.
Till skillnad från mygg,
som kläcks i stilla vatten,
så kläcks knotten i
rinnande vatten, vilket är
anledningen till att vi har
mycket

mycket knott (som kläcks
i bäcken) och betydligt
färre mygg, eftersom vi
inte har så mycket stilla
vatten i närheten.
Vi
på
redaktionen
misstänker,
efter
en
ordentlig research, att det
som vi drabbats av är en
sort som heter svidknott.
Vi tror detta baserat på att
svidknottens vingar, till
skillnad från vanliga knott,
har glasklara vingar med
svarta prickar, vilket de vi
drabbas av har.
Fortsätter på sida 4

Mygghattar i produktion
Jag tror att vi alla har märkt
att det senaste modet i
Narnia är mygghattar. Så
fort hattarna kom till
kiosken så sålde de slut på
nolltid. Efterfrågan var så
hög att några ledare från byn
Faun satte igång att sy egna
myggnät av ett vitt tyg och
snöre.

Modeexperterna här på
redaktionen har analyserat
att det nya modet antagligen
har blivit på populärt på
grund av att mygghattarna
faktiskt fyller en funktion.
De flesta som använder
mygghattarna säger att de
faktiskt fungerar, och kan
vara ett bra skydd.
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Svidknotten är i en annan
myggfamilj än knott, men kläcks
också i rinnande vatten. Svidknott
har en mindre kropp (på ca 0,6-5mm)
och har även längre och smalare
antenner än knott. Något som är
speciellt för svidknott är just att de är
så mycket mindre än mygg och
vanliga knott. Så små att de lätt
kryper igenom myggnät om hålen
inte är för täta, och att de gärna
kryper in i mörka platser som till
exempel ner i sovsäcken och under
kläderna eller ner i hårbotten. Trots
detta så rekommenderar vi starkt att
ni stänger tälten och sovsäckarna
ordentligt på kvällen och att ni
använder långärmade kläder när
svidknotten börjar leta sig fram. För
även om knotten här kan krypa in
under kläderna, så märker vi tydligt
att de delar av kroppen som är
blottade är väldigt mycket värre
drabbade än de delar som är täckta
av kläder.

Ett bett från ett svidknott har lättare att
framkalla allergiska reaktioner än mygg och
vanlig knott. Därför är det bra att hålla koll
på sina bett, och blir det jobbigt så kan man
gå till sjuksyrran.

Om man drabbas så hårt av knotten, så att man till exempel tycker att
det är svårt att sova eller att det gör ont, så kan man gå till Weronica och få hjälp.
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”Vattenknotten”
På
uppmaning från
sjuksyster
Weronica tänkte vi berätta lite om
knottens motsvarighet i vattnet. Det
finns nämligen en typ av vattenlarver
som heter cerkarier som lever i sjön.
Dessa ”vattenknott” lever på fåglar
och simmar omkring vid vattenytan i
väntan på sitt värddjur.
När vi människor plaskar omkring
är det lätt hänt att larverna misstar oss
för fåglar och då sätter sig fast, men det är ingenting farligt. När man kommer
upp ur vattnet upptäcker de att det inte är någon fågel de sitter på och då dör
de. Dock kan de orsaka en allergisk reaktion hos vissa (det blir röda utslag
som kliar), så när man har badat ska man handdukstorka sig direkt för då
ramlar de av. Denna allergiska reaktion brukar i folkmun oftast kallas
badklåda. Om man känner att det kliar mycket, oavsett om det är
vattenknott eller ”riktiga” knott, så kan man gå till Weronica i sjukstugan så
kan man få hjälp, ingen ska behöva gå omkring och känna obehag.

Ett brev från Sollentuna
Hej alla invånare i drömlandet Narnia!
Här kommer en rapport från den riktiga
världen, den i närheten av Holken.
Vädret här på platsen är förskräckligt
varmt och med en besvärande sol som
lyser en i ögona.
Det är 24 grader varmt nu på kvällen
och man orkar inte göra något annat än
att ringa pizza express från sin altan. Vi
saknar även mygg och knott, dessa tillgivna varelser som gärna, helt orädda,
söker sig till oss människor för vårt sällskap.
Men det är åxå beklämmande lite aktivitet i trakterna runt Holken för
närvarande. Inte en endaste ynka liten spårare har kunnat spårats, ock än
värre blir det väl framåt veckan, när nejderna ytterligare dräneras på mindre
scouter, som drar norröver
MVH
Magnus Hamberg
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EFTERLYSES:
Upphittat:

Ett SD-kort, alltså ett minneskort för
kamera, hittades vid scenen efter discot.
Finns att hämta på redaktionen mot
beskrivning av bilderna.

En brun regnjacka av
märket ”Didriksson”, i
vuxenstorlek. Om ni hittar
den så ska ni, som med allt
annat upphittat, lämna den
i upphittatlådan utanför
köket/redaktionshuset.
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Hatar knott å mygg å skit
Varför ska de flyga hit?
Vart jag än står och vart jag än
går biter de mig, även i mitt hår
Jag är inte deras buffé, på deras
fest vill jag inte vara me’
Deras bett kliar så, men tyvärr är
knotten för små att slå
Hur ska jag bli dem kvitt, innan
mitt skinn blir av blodbrist vitt?
//Riddare Röda Draken av
Drottning Jadis Armé

Vakna upp imorse och hittade
en sjchyst bild på Oscar, Den
hade text och var en så kallad
me-me. Vill bara ge beröm till
skaparen men är även väldigt
nyfiken på Oscars tankar och
känslor om den!
Kram Nyfiken Scout

Lägg din insändare i brevlådan
vid anslagstavlan /redaktionen

Öppetider Gottegarderoben:
Efter middagen

Dagens vÄder i Na@nia
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