
FÖLJ MED PÅ  
DUST 2018 

NÄR:    28 juli – 4 augusti 2018  

PLATS:   Tiveden, Ösjönäs 

KOSTNAD:   2400:- kronor (2:a syskonet 2200:-) 

DELTAGARE:  2:a års Upptäckare, Äventyrare,  

  Utmanare och RS:are 
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HÄNG MED!  
Vi kommer bo i ett 

gemensamt stort 

läger där vi från 

Lerum bygger upp 

vårt eget lägerområde 

med tält, kök och 

matplats tillsammans. Det kommer finnas möjlighet till massa nya, gamla 

och spännande upplevelser där det finns möjlighet att själv få välja som t 

ex höghöjdsbana, fiske, kanotpaddling med kanot modell större, disco och 

café där man kan träffa andra människor. Samt badplatser där man kan 

svalka sig i vattnet och mysiga lägerbål på kvällarna. Varje dag kommer 

även vara fylld med aktiviteter där ni får möta på olika utmaningar.  

 

Anmälan  
Sätt in anmälningsavgiften 400 kr på pg 62 62 89-3, Lerums scoutkår 

senast den 21 februari. Resterande 2000 kr erläggs senast 21 mars. Ange 

namn och avdelning. Vid eventuellt förhinder att deltaga på lägret kommer 

inte anmälningsavgiften att återbetalas. 
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DUST 

är ett läger som arrangeras var fjärde år och har gjort detta sedan 1970.  

Sammanlagt räknas det att bli ca 1200 scouter varav vi från Lerum 

kommer representera ca 55 av dessa.  

De flesta kårer från 

lägret är från 

Södermanland, 

Västmanland, 

Värmland och Örebro 

län samt ett fåtal 

kårer från olika 

länder.  

Lägret bygger på en story som utspelar sig i 

Ramunders rike och har ett rövartema.  

LEGENDEN 
Riket 

Rövarhövding Ramunder behärskar skogstrakterna mellan Närke och Västergötland – vildmarken 

Tiveden. Själv har Ramunder sin boning på norra sidan om skogen, medans hans dotter Skaga 

residerar vid sjön Undens södra strand. Denna sjö är den största i Ramunders rike. 
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På östra sidan sjön Trehörningen bor en ung jägare kallad Junker Jägare. Han uppvaktar Skaga och 

lockas att ansluta sig till Ramunder och hans folk. 

Många vägar leder genom Tiveden och Ramunder behärskar dem alla. Han har mycket folk hos sig, så 

har även Skaga och Junker Jägare. Deras huvudsakliga sysselsättning är jakt och fiske och – i varje 

fall för Ramunders del – röveri… 

Under kort tid varje sommar drar Ramunder till sjön Undens östra strand och slår läger invid 

Trehörningen för att där avjaga området mellan Unden och Vättern. Dit kommer också Skaga med sitt 

folk. 

Det är liv och rörelse under detta stormöte. Expeditioner ordnas för jakt och fiske. Folk träffas, 

tävlingslekar ordnas. Röken står tät från matgropar och lägerbål och då och då vittnar hemkomna 

vaktstyrkor am att åter har några vägfarande – ensamma eller i följen – plundrats på sina 

tillhörigheter och egendomar. Mat och dryck flödar. Vildmarken blommar upp till ett glatt marknadsliv. 

Ramunder tar in på rövarborgen och håller hov med sina hövdingar Skaga, Junker Jägare liksom Ura 

Kaipa – hans rövarchef. 

Folket är förlagt i strängt åtskilda byar. Där råder mönstergill ordning. Byhövdingar är utsedda. Byarna 

har fått namn och flera byar är sammanförda till tingslag, med en lagman. Ramunder välde vilar på en 

väl genomförd god ordning. Lika är det med Skaga och hennes folk. 

Vid de stora lägerbålen tjänstgör lägrens gudar. Vid något tillfälle låter Ramunder en kristen präst – en 

gråbroder – framträda för att med sina ord försöka påverka den kristne guden att rikt välsigna lägret 

– med jaktlycka ocg goda fångster. Kanske söker han även inplantera goda och milda seder och 

tankar hos Tivedens vilda invånare. 

Den stora samlingsplatsen – Tingvallen – ligger i sluttningen ned mot Trehörningen och där fylkas, 

när lägret byggs och när de bryts, samtliga för att ta del av Ramunders ordningsföreskrifter, maningar 

och belöningar för berömliga gärningar. 

Mycket händer under dessa sommardagar från tidigt till sent, från soluppgång till lägerbålens sista 

glöd har falnat och tystnad råder, alltunder det nattfågeln med mjuka vingslag gör sin rond över de nu 

ganska stilla byarna. 

Så börjar en ny dag … Låt oss vara med! 


