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Overordnet historie 

Klimaændringerne har nået Grib Territory! Isen har trukket sig tilbage, i takt med at somrene 
bliver længere og vinter sneen tyndere. Med disse ændringer er store, hidtil utilgængeligt, 
landområder blevet blotlagt. Der er fundet guld, platin samt mange andre sjældne mineraler. 
Området byder med andre ord på uendelige muligheder for ny landudnyttelse. Dette har 
tiltrukket mange driftige folk, som Sam Finkelstein, Harry Humbleding, Kinky Karla samt 
mange andre, hvoraf nogle er mere retskafne og ærlige end andre. Inuitterne fra stammen 
Ukkusiksalik, som altid har boet i området, bistået af den erfarne 
menneskerettighedsadvokat Ned Lee, gør desuden hævd på området, hvilket har ført til flere 
konfrontationer med de nye tilflyttere. Andre, hidtil ukendte, inuitstammer har desuden også 
meldt sig på banen og prøver gennem slægtshistorie at påvise deres ret til områderne. 
Situationen er med andre ord kaotisk og RCMP prøver som altid ihærdigt at holde ro på 
gemytterne og sikre lov og orden. 

Chief Commander Hubert Hankispank leder personligt RCMP’s operation i området, men 
mangler akut kvalificeret mandskab. Derfor søger man unge handlekraftige mennesker, der 
kan agere på egen hånd blandt områdets beboere til en storstilet indsats i efteråret. RCMP 
har tidligere med stor succes rekrutteret unge danske spejdere, og søger derfor endnu en 
gang hjælp fra denne kant. 

 
- Spejderne ankommer til post 0 hvor de møder RCMP og Chief Commander Hubert 

Hankispank, der sørger for at forberede spejderne på et ophold i Grib Territory, 
derefter sender han dem på et antal simple basecampøvelser, hvor de bla. indsamler 
kort over området til deres kommende expedition. Spejderne bliver briefet på den 
forestående opgave (At finde ud af, hvem der har retten til landet ved at undersøge, 
hvem der har bosat sig i området og, hvorfor de mener de har ret til landet). 
Spejderne bliver også instrueret i at føre logbog. 

 
- Afsluttende bliver det fortalt fra RCMP, at de flere gange har fået besøg af Gammel 

Syvfinger, der har slået sig ned i et nærliggende skovområde, hvor spejderne 
passende kan starte med at besøg ham da de ved, hvor han befinder sig. Halvdelen 
af spejderne sendes til 1A og halvdelen 1B. 

 
- Gammel Syvfinger, post 1A, forklarer at hans oldemor til hans mors side var fra 

Ukkusiksaklik-stammen, og at han blot benytter sig af sin andel af territoriet der 
arvemæssigt og retmæssigt tilfalder ham. Han er noget mistroisk over for spejderne, 
så for at vinde hans tillid, skal de hjælpe ham med at lave spisepinde som han 
sælger til en “inuitstamme” som han ikke vil ud med navnet på. Efter opgaven er løst, 
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bliver Gammel Syvfinger noget mere medgørlig og fortæller at han ikke forstår, hvad 
inuitter skal med spisepinde, men at han bliver betalt i kinaradiser. Spejderne får lov 
at få en kinaradise som tak for hjælpen, men de skal selv hente den ved en 
afleverings station, post 1B (halvdelen af spejderne har været på post 1B først, og 
således allerede en kinaradisse). Gammel Syvfinger brokker sig over at der lidt 
længere henne ligger et kemisk laboratorium, som genererer en masse forurening, 
han peger spejderne i retning, i håbet om at de kan melde, hvad han mener er 
ulovligheder, til RCMP. (Spisepindene tages med til madposten hvor de skal bruges i 
chinaboxen) 

  
- De spejdere, der endnu ikke har været på materialedepotet, post 1B henter deres 

“betaling” inden de stikker mod det kemiske laboratorium, post 2. 

 
- Da spejderne ankommer til det kemiske laboratorium, post 2, bliver de mødt af et 

hold forskere der forklarer at de er udsendte fra den international forskningsfond 
ISCESR (International society for climatic and environmental sustainability research) 
der har allieret sig med den lokalt kendte Doc Toxic, i målet om at kortlægge den 
nordlige halvkugles klimaudvikling, fra det tidlige Kambrium til dags dato, gennem 
målinger af iskerner. Forskerne ved ikke noget om ophavsretten til territoriet, men 
henviser til Doc Toxic (den lokale mirakelmedicinsælger) der er personen bag 
myndighedskontakten. Doc Toxic er imidlertid en travl mand, og spilder ikke sin tid på 
at snakke med ligegyldige spejdere, forskerne foreslår derfor, at spejderne hjælper 
med at fremskaffe nogle resultater i forskningen for på den måde at vække Doc 
Toxics opmærksomhed. Efter at have foretaget nogle målinger på en iskerne, kan 
spejderne med resultaterne få Doc Toxic i tale. Han fortæller at han er ved at få styr 
på papirarbejdet, og derfor ikke har nogle papirer, på at han må befinde sig i 
området, han bliver dog sur over, at han bliver beskyldt for uhumskheder, da der jo 
foregår meget værre overtrædelser i territoriet, der i stedet burde være fokus på! Han 
fortæller at han har stærk mistanke, til at nogle af de hidtil ukendte inuit stammer er 
kinesere i forklædning, og henviser til at have set en kinesisk lykkekat hos den 
nærliggende Igalilik-stamme (hvis det nu også er det de hedder). Doc Toxic giver 
desuden udtryk for, at han mener at de aktiviteter der foregår hos stammen, ikke 
lader til at være af speciel inuitisk karakter. 

  
- Hos Igalilik-stammen, post 3, bliver spejderne mødt af en blanding af kinesere og 

kinesere forklædt som inuitter. Det er noget uklart, hvad der egentlig foregår og ingen 
vil fortælle nogen noget, undtagen priser på at få vasket sit tøj og at spejderne kan få 
lov til at blive ansat som sæbestøbere. Spejderne får udleveret materialer til, og 
beskrivelse af sæbestøbning, i beskrivelsen er der også en kinesisk horoskop-
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tænkeopgave. Når spejderne har fået lavet deres sæbe, præsenterer de den for 
chefen af vaskeriet, som er ingen mindre end Lhang Thung Thing. Han antager at 
spejderne er allierede med kineserne, da de har løst den kinesiske horoskop-
tænkeopgave og fortæller derfor lystigt om, hvordan det går med forretningerne og, 
hvordan de snører RCMP ved at forklæde sig som inuitter. Lhang Thung Thing beder 
spejderne om at hjælpe ham ved at drage mod Fat Phillipes nystartede køkken (post 
4) og få sat et orientalsk præg på menuen, så han kan slippe for at spise spæk. 

 
- Fat Phillipe, post 4, forklarer spejderne at han er taget til det nye landområde for at 

studere de lokale inuitters kulinariske kultur, men er sært forundret over den meget 
orientalske stil han har mødt som mange af inuitterne. Han vil derfor gerne have 
spejderne til at lave en fortolkning af en ret, som han har mødt meget i den nye del af 
Grib Territory for at finde en perfekt variation til den verdensalmanak han netop er 
ved at skrive. Efter endt madlavning takker Fat Phillipe for hjælpen og beder om en 
sidste tjeneste i form af lidt reklame for et nærtliggende kinesisk kasino der netop er 
åbnet (post 5). 

  
- På kasinoet, post 5, bliver spejderne gænget indenfor, hvor de bliver opfordret til at 

deltage i spillene, da det går op for kineserne at spejderne ikke har nogle kinadollars 
hinter de til spejderne, at de kan gå ud i baglokalet til Pheng Lhang Fhing, der kan 
hjælpe dem med deres problem. Pheng Lhang Fhing sætter spejderne til at lave en 
pengetrykke af kinaradissen fra post 1B, hvormed de trykker en 1000 
kinadollarseddel som Pheng Lhang Fhing veksler til 10x 100 kinadollarseddler 
spejderne kan spille for. I kasinoet bliver spejderne stoppet af vagter, hvis de 
forsøger at forlade stedet. Når de har tjent 10.000 kinadollars bliver de smidt ud. 
Uden for kasinoet hænger en reklame for Kinky Karlas Fjeldbordel (post 6) hvor 
spejderne så forhåbentligt tager hen. 

  
- Hos Kinky Karla, post 6, bliver spejderne opkrævet 1000 canadiske dollars i entre. 

Da spejderne ikke har nogle canadiske dollars tager Kinky Karla lidt modvilligt imod 
alle spejdernes kinadollars. Inde i bordellet møder spejderne en trækkerdreng, Manni 
Morison. Det viser sig at Manni Morison har været undercover for RCMP i meget 
lang tid, men grundet hændelser han ikke vil fortælle om, er han endt som ansat hos 
Kinky Karla. Da spejderne forklarer at de arbejder for RCMP bliver han villig til at 
hjælpe og fortæller spejderne at de aldrig vil kunne få noget information ud af de 
prostituerede uden et ordentligt skæg, da de er noget så trætte af at knalde med 
kinesere og inuitter. Manni Morison giver spejderne udstyr til at lave et skæg og 
spejderne kan med skægget liste nogle informationer og papirer (med morsekoder 
der fortæller om slægtshistorien i området) glemt af de besøgende ud af de 
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prostituerede. På vej ud fortæller Kinky Klarla at hun mangler betaling fra en kunde 
“Harry Humbleding” der arbejder i en mine tæt på (post 7) og at hun ville sætte pris 
på, hvis spejderne kunne undersøge om han stadig befandt sig der. 

  
- Da spejderne ankommer til minen, post 7, bliver det klart at denne er drevet af 

kinesere. De mødes af indehaveren Thung Lhang Thing (Lhang Thung Things 
fætter) der forklarer at Harry Humbleding forlængst er stoppet med at arbejde i 
minen. Harry Humbleding stod for at vedligeholde sikkerhedsudstyret, og med hans 
opsigelse mangler Thung Lhang Thing akut åndedrætsværn for at han kan komme 
ned i minen og se hvordan det står til. Han beder derfor spejderne om at lave et 
åndedrætsværn og med det påført tage på inspektion i minen. I minen har der været 
en større ulykke grundet manglende sikkerhedsudstyr, spejderne yder noget 1. hjælp 
på de tilskadekomne der derefter fortæller at de aldrig mere vil arbejde uden for 
overenskomst og da slet ikke for nogen som ikke engang har ret til minedriften. Da 
spejderne kommer ud af minen kan de gennem forklaringen om deres tidligere 
samarbejde med Lhang Thung Thing komme på god fod med Thung Lhang Thing. 
Han beder om hjælp til at hundse en gammel åndemaner fra Ukkusiksaklik-stammen 
(post 8) væk fra området, da han er den sidste der har styr på detaljerne om 
inuitternes stamtræ. 

  
- Åndemaneren, post 8, fortæller spejderne at for at se sandheden om kineserne skal 

de tage en bestemt krydspejling med et magisk kompas. De bliver sat til at fremstille 
et magisk kompas. Åndemaneren kender imidlertid kun det ene startpunkt til 
krydspejlingen (og kun et gradtal) og opfordrer derfor spejderne til at besøg Fat 
Phillipe (post 9) der ifølge Åndemaneren har bosat sig i nærheden af en hellig sten 
hvorfra pejlingen skal tages fra. 

  
- Efter noget søgen finder spejderne stenen, post 8B, og kan tage tilbage til Fat 

Phillipe (post 8). 

 
- Fat Phillipe, post 9, er glad for at se spejderne igen, og vil enormt gerne høre om 

deres færd. Da Fat Phillipe har travlt med at skrive sin almanak spørger spejderne 
om de kan nedskrive deres eventyr så han kan læse om det senere. Det har de jo 
heldigvis gjort, og Fat Phillipe modtager hejkrapporten. Når spejderne spørger til den 
hellige sten fortæller Fat Phillipe at den har han set. Han kan dog ikke huske præcist 
hvor, men udpejer et område på kortet hvor han mener stenen (post 9B) befinder 
sig. Han beskriver stenens udseende og sender spejderne afsted. 
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- Fat Phillipe, post 9, vil gerne have spejderne til at blive natten over og hjælpe ham 
endnu en gang med ideer til hans almanak i form af morgenmad. Fat Phillipe 
opfordrer desuden spejderne til at lave en kop til at drikke te med de lokale, da han 
har fundet ud af at “inuitterne” i området er særligt glade for kinesisk te. Efter at have 
lavet morgenmad dagen efter inviterer Fat Phillipe til noget morgengymnastisk med 
en lokal inuit (forklædt kineser) der praktiserer “inuit” Tai Chi. Tai Chien er en 
morsekode der giver det gradtal der mangler for at kunne foretage krydspejlingen. 
Med den løste krydspejling styrter spejderne ud i skoven mod sandheden om 
kineserne (post 10). 

  
- Ved krydspejlingens ende finder spejderne en kinesisk arbejdslejr, post 10, hvor 

inuitter bliver tvunget til at fremstille ikoniske inuit relikvier som souvenirer de kan 
sælge, blandt disse tubilakker skåret af sæbe. Spejderne bliver taget til fange 
(registreret og fotograferet) og sat til at arbejde på lige vilkår med de tilfangetagne 
inuitter. Den kinesiske værkfører bliver dog hurtig træt af spejderne, som er for 
uduelige efter hans smag. De snakker for meget og laver for lidt, så efter en 
afsluttende skideballe sættes spejderne på fri fod. Inden de forlader lejren bliver de 
dog hevet til side af en inuit, der fortæller dem at nogle dokumenter, der beviser at 
Ukkusiksalik er de retmæssige ejere af området Black Rocks kan findes hos den 
lokale sagfører Ned Lee - bedre kendt som nålen. Han beder spejderne gå derhen, 
og giver dem koden til pengeskabet (som er en kode, som spejderne skal løse). 

 
- Spejderne ankommer til Nålens kontor (post 11). Nålen kan, efter lidt pres og/eller 

betaling, fortælle spejderne, at han opbevarer et gammelt pengeskab for 
Ukkusiksalik-stammen. Han kan også fortælle, at skabet indeholder dokumenter der 
er så hemmelige, at de kræver en UV-lampe for at kunne læses, så spejderne skal 
fremstille en sådan. Når spejderne har fremstillet lampen (og løst koden) kan de få 
adgang til pengeskabet. Ned Lee er dog ikke helt overbevist om at spejderne 
repræsenterer Ukkusiksalik-stammen, så han vil kun give dem 2 minutter ved 
pengeskabet. Når spejderne får adgang til dokumenterne kan de læse den sidste 
oplysning, der gør dem i stand at udfylde stamtrået. Spejderne skal herefter hurtigst 
muligt begive sig til RCMP - og den hurtigste vej går altid via Crazy Joes færgefart!  

  
- Spejderne ankommer til Crazy Joes vandpassagen e, post 12. Crazy Joe giver 

spejderne fri passage over vandet mod at de løber forhindringsbane. Efter en løbet 
forhindringsbane og en tilfreds Crazy Joe peger den skøre vildmarksbeboer 
spejderne i retning af det nærmeste RCMP kontor (post 13) og beder dem om at 
aflevere hans ansøgning om retten til at drive vandpassagen (skrevet med flødeskum 
på en paptalerken). 
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- Post 12 B - Flødebolle russisk roulette, alternativt pepsi Challende.   

 
- Hos RCMP afrapporteres hændelserne på eventyret og koppen afleveres som bevis 

på kinesernes indflydelse på området. RCMP ligger en fælde for kineserne ved med 
et spor af ris og en stor skål forårsruller lokke dem til at stå i en stor klump inden for 
et reb der er klar til at binde dem sammen i den store klump og føre dem væk. RCMP 
takker spejderne for hjælpen i sagen. 
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Overordnede postbeskrivelser 

Post 0 - RCMP basecamp 

Historien ind til posten kort fortalt: 

Opdatering på hvad der er sket siden indbydelsen gives i “seneste nyt”. 

Det spejderne skal have med videre: 

 “Seneste nyt”. De tager mod Gammel syvfinger, eller hans lager, da det er den 
 eneste af vildmarkens beboere RCMP er helt sikre på hvor er. Det er vigtigt at 
 spejderne ved at de skal skrive hejkrapport. 

Opgave på posten: 

 Orientering med svære kort og forståelse af “seneste nye” og gennemgående 
 opgave. 

Post 1A - Gammel syvfingers snitteri 

Historien ind til posten kort fortalt: 

 Spejderne kommer fra RCMP for at undersøge Gammel syvfingers rettighedder til 
 området, og om han ved noget om nogle inuitter. 

Det spejderne skal have med videre: 

 Gammel syvfinger er utilfreds med forureningen fra det kemiske laboratorium. 
 Spejderne skal have både spisepinde og kinaradisse (findes på 1B) med videre. 

Opgave på posten: 

 Snitte spisepinde. 

Post 1B - Gammel syvfingers handelspunkt (død post) 

Historien ind til posten kort fortalt: 

 Spejderne kommer enten fra 0 eller 1A og skal videre til henholdsvis 1A eller 2. 

Det spejderne skal have med videre: 

 En kinaradisse, og til de kvikke at der handles i noget meget orientalsk. 

Opgave på posten: 

 Ingen. 

Post 2 - Doc Toxic kemi laboratorium 
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Historien ind til posten kort fortalt: 

 Spejder kommer fra Gammel syvfinger for at undersøge noget forurening. 

Det spejderne skal have med videre: 

 Der er lidt uorden i papirerne hos Doc Toxic, men det er af mindre karakter. Der 
 findes imidlertid en formodentligt falske inuitter, der skal besøges (Det er dumt at 
 sige der at man er fra RCMP). 

Opgaven på posten: 

 Målinger på iskerne. 

Post 3 - Lhang Thung Things vaskeri 

Historien ind til posten kort fortalt: 

 Spejderne kommer fra hæderlige folk, der har sendt dem til vaskeriet for at 
 undersøge (undercover) hvad der foregår og om der er falske inuitter. 

Det spejderne skal have med videre: 

 Spejderne skal få en opfattelse af at de arbejder som dobbeltagenter for kineserne 
 og RCMP. De skal videre til Fat Phillipe for at præge has køkken i en orientalsk 
 retning. De skal desuden have fundet ud af at der er nogle kinesere der prøver at 
 snøre inuitterne. De skal have sæben med videre. De hurtige kan tage til ekstrapost. 

Opgaven: 

 Støbe en sæbe og løse en horoskop-kode. 

Post 4 - Fat Phillipes køkken 

Historien ind til posten kort fortalt: 

 Spejderne arbejder nu som dobbeltagenter for kineserne og RCMP. De kommer for 
 at præge Fat Phillipes køkken i en orientalsk retning og lære mere om situationen i 
 området. 

Det spejderne skal have med videre: 

 Spejderne sendes videre til et kinesisk kasino for at gøre reklame. De bliver 
 opmærksomme på at der er mange kinesere i området. 

Opgaven: 

 Madlavning og fremstilling af Chinabox. 

Post 5 - Pheng Lhang Fhings kasino 

Historien ind til posten kort fortalt: 
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 Spejderne kommer som dobbeltagenter for kineserne og RCMP med opgave fra Fat 
 Phillipe om at gøre reklame. 

Det spejderne skal have med videre: 

 Resten af kinaradissen, ca. 10.000 kinadollars. Informationen om at kineserne 
 trykker deres egne penge. 

Opgaven: 

 Pengetrykke af kinaradisse og indsamling af penge. 

Post 6 - Kinky Karlas fjeldbordel 

Historien ind til posten kort fortalt: 

 Spejderne komme til posten fordi de ikke har nogle andre stedet at gå hen. 

Det spejderne skal have med videre: 

 16 ledetråde med information om inuitstammerne. De bliver sendt til en mine for at 
 opkræve betaling fra Harry Humbleding. 

Opgaven: 

 Falsk skæg og indsamling af ledetråde. 

Post 7 - Thung Lhang Things mine 

Historien ind til posten kort fortalt: 

 Spejderne arbejder som dobbeltagenter for kineserne og RCMP og prøver at få styr 
 på situationen. 

Det spejderne skal have med videre: 

 Det bliver endnu mere tydeligt at kineserne er onde og at de vil af med inuitterne. 
Hvis de er kvikke også en ledetråd - “Stammen Tubiklik dyrker åndemaning”. 

Opgaven: 

 Åndedrætsværn og 1. hjælp 

Post 8 - Åndemaneren 

Historien ind til posten kort fortalt: 

 Spejderne kommer for at hjælpe inuitterne med at ret til deres retmæssige del af 
 territoriet. 

Det spejderne skal have med videre. 
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 To punkter og (kun) et gradtal til en pejling der fører spejderne til sandheden om 
 kineserne. Hvis de er kvikke også en ledetråd - “Stammen Ukkusiksaklik har 
 isbjørnen som totemdyr”. De hurtige kan tage til ekstraposten. 

Opgaven: 

 Lave magisk kompas. 

Post 9 - Fat Phillipes køkken 

Historien ind til posten kort fortalt: 

 Spejderne ved at kineserne er onde og vil snøre inuitterne. De mangler at løse en 
 kode for at få helt styr på detaljerne. Hvis de er kvikke også en ledetråd - “Overhoved 
 i Igalilik er Langhtulak”. 

Det spejderne skal have med videre: 

 Materialer til te-kop. Sidste gradtal til pejlingen. 

Opgaven: 

 Morgenmad, overnatning, aflevering af 1. gennemgående og forhåndsopgave 
 (hejkrapport). 

Post 10 - Kinesernes arbejdslejr 

Historien ind til posten kort fortalt: 

 Spejderne kommer med en krydspejling for at finde sandheden om kineserne. 

Det spejderne skal have med videre: 

 At den sidste ledetråd ligger hos Ned Lee, samt koden til et pengeskab. 

Opgaven: 

 Skære dubilak af sæbe og løse kode. 

Post 11 - Ned Lees advokatkontor 

Historien ind til posten kort fortalt: 

 Spejderne kommer på vegne af inuitterne for at bevise hvem der har ret til området. 
 De kender koden til pengeskabet. 

Det spejderne skal have med videre: 

 De skal have forstået hvem der er de oprindelige inuitstammer. De skal nu bare 
 hurtigst muligt hjem til RCMP (over Crazy Joe). 

Opgaven: 

 UV-lygte 
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Post 12 - Crazy Joes bådfart 

Historien ind til posten kort fortalt: 

 Spejderne skal hurtigst muligt hjem til RCMP 

Det spejderne skal have med videre: 

 De hurtige kan tage til ekstraposten. 

Opgaven: 

 Bådfart og forhindringsbane. 

Post 13 - RCMP basecamp 

Historien ind til posten kort fortalt: 

 Læs den lange! 

Opgaven: 

 Debriefing, og aflevering af 2. gennemgående samt løst inuitkode. 

 


