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Landslejrtemaer gennem tiden

Patruljekonkurrencer i Væbneridrætvar stadig landslejrenes hovedindhold og så “Den store Øvelse”“En spændende færd i Indiens Jungle”
Her er grundlaget i en lidt forkortet udgave:
“Langt inde i den indiske Jungle, i et vildt, uvejsomt terrain, ligger en gammel By, 
som engang var Hovedstad i et blomstrende Rige. Her boede Kongen og Rigets 
øverste Mænd. Paladser og Templer straalede i hvidt Marmor, og ædelt Metal. Og 
Byen var rig, meget rig. Dens dygtige Borgere samlede sig store Rigdomme, og ved 
sejrrige Krige hjembragte Fyrsterne umaadelige Skatte.
Gennem Aarhundreder samlede Kongerne deres Part af disse Rigdomme og gemte 
dem i Slottets Skatkammer. Aar efter Aar hobede Skattene sig op, og aldrig blev 
der brugt noget af disse kostelige Ting. De metertykke Mure og de fem Bronzedøre 
forhindrede alle Forsøg paa at bryde ind, og tilrane sig bare lidt af Skatten.
Byen blev forladt; hvorfor er forlængst glemt. Bygningerne sank i Ruiner, Gadernes 
pragtfulde Brolægning sprængtes af Urskovens myldrende Planter, og Skridt for 
Skridt erobrede Junglen sit Land tilbage. Spredte Blokke af Marmor og kratbetok-
sede Høje er alt, hvad der i Dag fortæller om Byens svundne Storhed.
Nede under Jorden paa det Sted, hvor Kongens Palads før rejste sig, ligger Skat-
tene stadig gemt. Poser og Kasser er længst smuldret hen, og Guld- og Sølvmøn-
terne, som de indeholdt, ligger i store Dynger paa Gulvet. Andre Steder bunker 
Ædelstenene sig i store Hobe. Sværd og Stiddsøkser med indlagt ædelt Metal, med 
rubiner og straalende Diamanter. Funklende Rustninger, Bærestole i Elfenben og 
Ibenholz og meget, meget andet. Rigdomme saa kolossale, at Verdens rigeste Mil-
lionær er fattig i Sammenligning hermed. 
Rygtet om denne Skat i den forladte By er naaet langt omkring, og eventyrlystne 
Mænd fra ikke mindre end 12 Nationer drager af Sted, og samles efterhaanden i, 
Fyrsten af Nizam's Landsdel, dér, hvor Rygtet fortæller, at Ruinerne fi ndes.
Fyrsten giver velvilligt sin Tilladelse til Eftersøgningen og anviser 12 Landsbyer i 
hvert Skovomraade, hvor de hvide Mænd maa indrette deres Lejre.
Nationerne er blevet spredt imellem hinanden, idet alle har indset det formaalstjen-
lige i at sprede sig ud i mindre Patruljer for at eftersøge et saa stort Terrain som 
muligt.
Det er et vanskeligt Arbejde, der staar for; ikke alene skal man fi nde Byen, men 
der skal til udgravningen bruges mindst 24 Patruljer, for at man kan være færdig, 
inden Regntiden rigtig sætter ind, og der skal desuden bruges 5 Nøgler til de 5 
Bronzedøre.
Fyrsten af Nizam overvaager nøje , hvad der sker rundt om i hans Lansdel, og 
sender til hver Landsby 2 af sine betroede Mænd for at kontrollere, at de mange 
fremmede overholder Landets Love.
I den vilde Jungle lever de krigeriske “Gonder”, der standse alle hvide, der trænger 
ind paa deres Jagtgrunde, og kun ved at købe sig fri eller besvare de snedige 
Spørgsmaal, som Stammens medicinmænd fremsætter, rigtigt, slipper man fri og 
undgaar Gondernes usle fangehytter . . .”

Har du lyst at læse mere om øvelsen, kan du gå tilbage og klikke på “I 
Indiens Jungle” i oversigten.
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