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Danmarks utrættelige skattejæger
“Den ligger bare og venter på mig et sted derude... skatten!”

Vi står på en fynsk mark en snefygen-
de lørdag morgen i december. Der er 
helt stille bortset fra de skingre lyde 
fra en metaldetektor der af og til 
gør opmærksom på sig selv. Herman 
Harry bøjer sig rutinemæssigt ned og 
graver lidt i jorden med en mini-skovl. 
Metaldetektoren holder han stadig i 
den anden hånd, som om han forven-
ter at gå videre igen om et øjeblik. 
Og ganske rigtigt. Efter at have fisket 
en gammel øldåse op går han videre 
med metaldetektoren i hånden.

Det var Herman Harry selv, der havde 
insisteret på at møde os her på mar-
ken. ”Jeg har ikke tid til at sidde og 
sludre herhjemme”, sagde han i tele-
fonen. ”Danmark er fyldt med jord, 
og jeg har kun resten af mit liv til at 
grave det igennem!” 

Herman Harry er nok landets mest 
ihærdige skattejæger. Han har slet 
ikke tal på de klenodier, han har fun-
det gennem årene. Bagagerummet 
på den lille Opel Corsa har mange 
gange været fyldt med fortidens 
sværd, knive, mønter og runesten. Og 
som den eneste privatperson i landet 
bliver han hvert år inviteret med til 
Nationalmuseets interne julefrokost 
som den naturligste ting i verden. 
Hans egen forklaring er enkel: ”Jeg 
slæber mange flere danefæ ind på 
dét museum end nogen anden. Og mit 
navn optræder flere gange i deres 
database end nogen af de ansattes.”

Metaldetektoren summer igen og 
denne gang må Herman grave dybe-
re for at finde ud af hvad der gem-
mer sig under den tunge muld. Han 

begynder at blive så ihærdig at han 
lægger metaldetektoren fra sig og 
finder en større folde-ud spade frem 
fra Fjällräv-rygsækken. ”Det er nok 
bare en dåse igen”, forklarer han, 
men hans stemme lyder ikke så sikker 
denne gang. Syv spadestik bliver det 
til før han lægger spaden og tager en 
lille ske frem for at løfte noget op af 
hullet. Ved første øjekast ligner det en 
klump jord, men Herman finder en lille 
børste frem for at fjerne jorden med 
forsigtighed. ”En mønt”, fremstammer 
han og børster ivrigt videre. ”Men 
den er bare fra Middelalderen…” 
Han lyder lidt skuffet. De fleste andre 
mennesker ville nok blive henrykte for 
at finde en middelaldermønt, men for 
Herman er det et rutinefund. ”I den 
sene middelalder havde de fuld-
stændig styr på at præge mønter, så 
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der er masser af dem. Men de bliver 
vel glade for den inde på museet.” 
Mønten ryger ned i en lille plasticbe-
holder.

Herman Harry ville gerne bruge al sin 
tid på skattejageriet, men han bliver 
også nødt til at passe sit job som in-
geniør i et mellemstort IT-udviklings-
firma. ”Jeg er rigtig glad for jobbet, 
og faktisk giver det mig mulighed for 
at udtænke nye skattejægermetoder.” 
Han peger på metaldetektoren. ”Dén 
her svend har jeg selv skruet sammen 
og den er meget mere effektiv end 
andre metaldetektorer. Den kan søge 
helt ned til fire meters dybde” Herman 
Harry holder stolt metaldetektoren 
frem som et jagttrofæ, men det stolte 
udtryk bliver straks afløst af bekym-
ring. ”Problemet er bare, at jorden jo 
er meget dybere end fire meter, så 
jeg kan jo sagtens vade rundt ovenpå 
skatten uden at vide det.” Herman 
vender sig om og kigger sørgmodigt 
ud på pløjemarken, som han netop 
har gået igennem.

Herman har fundet mange værdiful-
de ting gennem tiden, men han taler 
tit om at finde ”skatten”. En helt be-
stemt skat. Da vi begynder at snakke 
om det, får hans øjne et fjernt, drøm-
mende blik. ”Alle de der knive og 
hårspænder og gamle mjødkrus er da 

meget sjove, men for mig findes der 
kun én rigtig skat! Og det er dén vi 
leder efter i Selskabet”. 
I 1987 stiftede Herman Harry sam-
men med andre ivrige skattejægere i 
landet ”Kong Knud-selskabet”. Et sel-
skab, der kun har ét formål: At finde 
en ganske bestemt skat og bringe den 
i sikkerhed på Nationalmuseet.

Da Herman Harry begynder at for-
klare om Kong Knud-selskabet, in-
sisterer han pludselig på at vi kører 
ind til Domkirken i Odense, mens han 
fortæller videre.
”Det gik jo helt galt med guldhornene” 
siger han mens vi går hen til bilerne. 
”Guldhornene var jo ellers Danmarks 
skat nr. 1, men så var der nogle fransk-
mænd der stjal dem og smeltede dem 
om.” Herman fnyser. ”Ignoranter. Men 
dén skat vi leder efter i Kong Knud-
selskabet er meget større!” Han ser 
meget hemmelighedsfuld ud, mens sti-
ger ind i bilen og kører forrest hen til 
domkirken i Odense. Skt. Knuds Kirke, 
opkaldt efter Kong Knud.

Herman Harry har læst grundigt i 
historiebøgerne. Det finder vi ud af, 
da vi står foran kirken.

”Her på torvet lå en anden kirke i 
1000-tallet, og Kong Knud blev slået 
ihjel i den.” fortæller Herman. ”Knud 
var på rejse fra Nordjylland hvor han 
havde opkrævet en masse penge af 
bønderne. Det er et faktum! 10.000 
mark sølv havde han med sig, men 
da han blev slået ihjel i Odense var 
skatten væk! Et eller andet sted på 
vejen mellem Nordjylland og Oden-
se har han gemt 10.000 mark sølv. 
En fantastisk skat! Og det er dén vi 
leder efter! Vi har gjort alt hvad der 
var muligt. Vi har rekonstrueret hans 
rute. Vi har holdt hvil de samme ste-
der som han og holdt tissepauser de 
samme steder som han kan have gjort 
det. Og vi har ikke fundet den. Men 
den er derude et sted og den venter 
bare på os!”

Herman Harry kigger søgende op på 
kirketårnet, som om det kunne fortæl-
le ham gemmestedet. Men det eneste 
signal der kommer fra kirken er klok-
kespillet, der klinger sine toner ud i 
den grå decemberdis.

Da Herman Harry vender sig om igen, 
ser han meget trist ud. ”Vi bliver nødt 
til at finde Knuds skat. Hvis der er 
nogen der finder den før os, går det 
bare galt ligesom med guldhornene.” 
Han holder en pause og strækker så 
hånden frem til afsked. ”Jeg tror ger-
ne, jeg vil ud og lede videre”.

Danmarks mest ihærdige skattejæger 
sætter sig ind i sin Opel Corsa og kø-
rer ud af byen igen.
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Et eller andet sted på vejen mellem 
Nordjylland og Odense har han 
gemt 10.000 mark sølv.



Apokalypseløbet
er arrangementet, hvor jeres patrulje kan få afprøvet jeres spejderfærdigheder og jeres patruljesammenhold!

I vil få stillet opgaver, der kræver 
både samarbejde, fingerfær-
dighed og fantasi. 
I enhver god historie er der nogen 
der er de gode, og nogen der er 
de onde. I er de gode og senior-
spejderne (jægerne) er de onde, så 
det bliver ikke let at udføre jeres 
mission.

Jægerne vil gøre hvad de kan for 
at sinke jer mellem posterne, og 
de er ude efter ting, som I bærer 
rundt på. Det gælder altså om at 
finde de små listige skovveje. 
Man kan naturligvis ikke klare den 
i over 36 timer uden mad og søvn, 
så undervejs må I selv sørge for 
at lave noget mad på en fredelig 

plet i skoven og få noget søvn i 
en bivuak, et letvægtstelt eller på 
et høloft, alt efter hvordan vejret 
arter sig. 
Der er ingen points for løbstid, så 
det drejer sig om at tage sig tid til 
posterne og undgå jægerne.
Er I klar?
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praktisk

    Tid og sted
Start fredag d. 17. marts kl. 18.30 i 
Odenses bymidte. Seneste togankomst 
kl. 18.00. Slut søndag d. 21. marts kl. 
12.00 i Odense. Præcise oplysninger 
fås i deltagerbrevet to uger før løbet.

    Deltagerkrav
Patruljen skal 
• være på mindst 4 og højst 7 delta-
gere.
• have almindeligt kendskab til kort, 
kompas og UTM-koordinater.
• kunne klare sig på egen kost det meste 
af turen.
• kunne gå ca. 40 km. i rigtig dårligt 
vejr med deres udstyr.
• medbringe materialer til en bivuak 
inkl. stænger.
• medbringe en mobiltelefon.
Deltagerne skal være fyldt 14 år og 
må ikke være fyldt 18 år ved løbets 
start.

    Foropgave
I skal lave skattejægerens lille multi-
værktøj. Det indeholder både en pensel 
til at børste dine fund af med, en kniv, 
en proptrækker og et forstørrelsesglas. 
Opgaven bedømmes anonymt på brug-
barhed, arbejdsindsats og kreativitet. 
Jo mere hjemmelavet værktøjet er, jo 
bedre. I skal selv transportere værktøjet 
på løbet. Jeres patruljenavn skal stå på 
værktøjet. Opgaven er pointgivende 
som en del af løbet.

    Tilmelding 
Patruljen tilmelder sig ved at indsende 
foropgaven. Vi skal have modtaget den 
senest d. 31. januar på adressen Apo-
kalypseløbet, Henning Aaskov, Fraug-
devej 26, 5220 Odense SØ.
Udover patruljenavn skal I huske at 
vedlægge navn, adresse, telefonnr. og 
e-mail på én af jer. Så snart vi har mod-
taget en foropgave fra jer, sender vi jer 
en mail, så I ved, vi har fået den. Hvis I 
ikke har hørt fra os 5 dage efter I har 
sendt den (dog senest 2/2), bør I ringe 
til os.

Vi har desværre kun plads til 40 patrul-
jer på løbet, så hvis vi modtager mere 
end 40 opgaver, vil kun patruljerne bag 
de 40 bedste løsningsforslag komme 
med. 
Sidste års vinderpatrulje er sikret delta-
gelse, hvis de indsender foropgaven.
Hvis I slet ikke kan overkomme at lave 
en foropgave, men gerne vil med på lø-
bet, så send os et venligt postkort. Hvis 
de 40 patruljepladser ikke bliver fyldt 
op, vil vi måske tage jeres postkort frem 
og overveje om I skal med. 
Alle får besked om deltagelse senest 5. 
februar.
 
    Pris
Grundprisen for en patrulje er kr. 
500,-
Derudover koster det kr. 50,- pr. per-
son. 
Sidste frist for registrering af patruljen 
og bestilling af tøj er 18. februar. Hvis 
I tilføjer en ekstra person til patruljen 
efter den dag koster det kr. 100,- for 
ham/hende. 
Betaling for deltagere og tøj sker sam-
let og senest d. 24/2 på en konto som 
oplyses senere.

    Transport fra slutstedet
Hvis I skal med toget hjem, vil I kunne 
tage en bybus til Odense Banegård 
Center. Vi skal dog vide det i forvejen, 
så det skal bestilles, når I tilmelder jer.

    Tøj
Vi har fundet det fedeste tøj og andet 
lir, som I kan bestille på nettet.
Fleecetrøjer, caps, huer, t-shirts, refleks-
bånd og mugg. Tag et kig på www.
apokalypse.dk under 2006.
Deltagerne kan bestille tøj mellem d. 5. 
og 18. februar.

    Info 
Hvis I er i tvivl om noget, så kig på 
www.apokalypse.dk eller kontakt Hen-
ning Aaskov på 66 14 98 78 / 20 15 
36 92 / henning@apokalypse.dk
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31. januar 
Foropgave sidste frist 

5. februar 
Alle får besked om deltagelse 

18. februar 
Sidste frist for registrering og 
tøjbestilling på nettet 

24. februar 
Sidste frist for betaling

3. marts 
Deltagere modtager 
deltagerbrev.

datoliste


