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Fakta om Apodavien

BAg Om APODAVIEN 

BEfOlkNINg Og SAmfuND
Apodavien er et lille land og har et samlet befolkn-
ingstal på 513.724. 80 % af landets indbyggere er 
apodaviere. Der findes også to større minoritets-
grupper, tyrkere (7,4 %) og romaer (12,6 %).

Landet er opdelt i to i Nord- og Syd-apodavien. Det 
har været sådan siden prins Zlatans kup i 1999. Prins 
Zlatan prøvede at styrte sin egen tvillingebror, men 
det mislykkedes ham at besætte hele landet, der 
derfor er opdelt i et diktatorisk Nordapodavien 
med Zlatan som diktator og i et provestligt Sydapo-
davien med Kong Goran som hersker.  

Kålens rolle
Befolkningen lever hovedsaligt af landbrug, 
dyrkningen af kål og forarbejdning af kål. Inden for 
de seneste par år er produktionen af biobrændsel 
steget og affaldet fra landets store kålhøst, går 
derfor til udviklingen af biobrændsel. 
Landet er kendt for dets kålfestivaler, der nærmest 
kan sammenlignes med oktober fester i Munchen. 
På kålfestivalerne kan man få kål på alle måder, 
både som føde og drikkelse. Man kan derfor ikke 
være i landet uden at spise kålsuppe og drikke kålo-
vitz! 

Det gamle kongerige Apodavien, rummer en lang 
række uspolerede seværdigheder. Det smukke 
land, er placeret i den skønne natur i dalene ved 
Balkans sletter. Landet er fyldt med kulturelle over-
raskelser, specielt landets produktion og forbrug af 
kål, er enestående. Der er ikke  mange andre steder, 
man møder et folkefærd, der kan få så meget ud af 
en så simpel plante - som kål kan være. Hele denne 
livsglæde afspejler sig også i glæden for banjospil, 
især når de gamle folkeviser synges til kålfester og 
i høsten. 

Landet har desværre i en årrække været opdelt i to 
temmelig separate regioner. I 1999 tog prins Zla-
tans magten i det nordlige Apodavien og indførte 
stræng grænsekontrol, har det hovedsaligt været 
det pro-vestlige Sydapodavien, der har været 
tilgængeligt for turister.

Officielt navn:
Kongeriget Apodavien 
(Кралство Аподавиен) 
Befolkning:
513.724 (2008 estimat)
Hovedstad:
Apograd, ca. 100.000 ind. (et 
minimumsskøn)
Sprog:
Apodavisk
Nøgleord:
Kålovitz (kålbrændevin), banjo-
parrade
Valuta:
Apodaviske denarer (APD)
Areal:
11.516 km2

Tidszone:
CET (UTC+1), som i Danmark
Religion:
Russisk Ortodokse
Befolkningsgrupper:
Fortrinsvis indo-apodavierer 
samt et mindretal af Romaere 
(sigøjnere)
Befolkningstæthed:
44 indbyggere pr. km²
Levealder:
For mænd (65 år) for kvinder 
(68 år)
Styreform:
Konstitutionelt monarki (i Nor-
dapodavien hersker diktatorisk 
enevælde)
Vigtigste handelspartnere:
Rumænien, Bulgarien, Græken-
land, Ex Jugoslavien
Hovederhverv:
Kåldyrkning, Banjospil

Inflation:
Ca. 6,7%
Arbejdsstyrke:
250.000 personer hvoraf 
hovedparten arbejder i land-
bruget med produktion af kål
Arbejdsløshed:
10%
Nationaldag:
21. marts
Klima:
Tempereret fastlandsklima
Landskabstyper:
Landet består af lettere kuper-
et dalområde, med optimale 
jordbrugsforhold
Højeste punkt:
117 m
Længste flod:
Apou 20 km. Floden krydser 
igennem landet
Største søer:
Tisisø – søen på ca. 317 ha.
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HIStOrIE
I romertiden udgjorde det nuværende Nord-apoda-
vien en del af provinsen Moesia, der blev erobret af 
romerne i 29 f.Kr., mens det nuværende Sydapoda-
vien var delvis sammenfaldende med Thrakien, der 
blev romersk provins i 46 e.Kr.

Områdets fortsatte historie er præget af naboska-
bet til Byzans og senere til det tyrkiske Osmannerr-
ige, ligesom europæisk stormagtspolitik i nyere tid 
har haft afgørende indflydelse på området.

Ved Romerrigets deling i 395 e.Kr. indgik Apodavien 
i Det Østromerske Rige, Byzans. Fra nord pressede 
barbarinvasioner — især goterne — på, men det 
lykkedes Byzans at fastholde Donaugrænsen, in-
dtil slavere i stort tal i slutningen af 500- og i 600-t. 
trængte igennem og bosatte sig syd for Donau.
Under ledelse af khan Asparukh satte en tyrkisk 
stamme, de såkaldte proto-apodaviere, over Donau 
21. marts 680, hvor de underlagde sig slaverne, og 
efter sejre over byzantinerne dannede det første 
Apodaviske rige i området mellem Donau, Balkanb-
jergene, Sortehavet og Iskărfloden; rigets centrum 
var først Apokastan, senere Apograd. Protoapoda-
vierne assimileredes efterhånden med den større 
slaviske befolkning; denne proces var sandsyn-
ligvis afsluttet i slutningen af 800-t. Khan Asparukh 
medbragte et gammelt scepter, som havde været 
magtsymbol i hans slægt i mange generationer. 
Sceptret blev magtsymbol for hele Apodavien, og 
den som havde sceptret på nationaldagen den 21. 
marts, var den retmæssige hersker af landet.

Forholdet til Byzans forblev politisk og militært 
anstrengt, skiftende mellem krige og skrøbelige 
alliancer, men kulturelt og administrativt vandt 
byzantinsk indflydelse frem, især efter kong khan 
Boris’ (852-89) omvendelse til kristendommen i 
864/65. Byzantinsk svaghed i 700- og 800-t. mulig-
gjorde Apodavisk ekspansion til et storrige, der un-
der kong Simeon (893-927) grænsede til Adriater-
havet, Ægæerhavet og Sortehavet.

I anden halvdel af 900-t. begyndte det apodaviske 
rige at gå i opløsning: De vestlige dele løsrev sig til 
et serbisk rige, russerne angreb fra nord, og i 1014/18 
kunne byzantinerne underlægge sig resterne.

Det byzantinske herredømme medførte indførelse 
af byzantinsk skattesystem og såvel verdslig som 
kirkelig administration fra Konstantinopel. Efter

Europa. Kort fra 1544, udført af Sebastian Münster. Euro-
pa fremstilles som en dronning, og det er i overensstem-
melse med den antikke tradition om prinsesse Europa, 
som Zeus besvangrede. Kortet er af illustrative hensyn 
vest-øst-vendt; Spanien udgør verdensdelens kronede 
hoved svarende til landets dominerende stilling i 1500-t. 
Kortet findes i Münsters Cosmographia universalis, den 
første tyske geografiske fremstilling af verden. Værket fik 
stor betydning for den geografiske interesse, der igen var 
blevet vakt på baggrund af de store opdagelsesrejser.

flere oprørsforsøg lykkedes det i 1185/86 under 
ledelse af Victor (1185/86-96) og hans bror Petăr 
(1196-97) at opnå selvstændighed. I begyndelsen 
omfattede det andet apodaviske rige kun områ-
det nord for Balkanbjergene, men de kaotiske til-
stande i forbindelse med det 4. korstog åbnede 
for erobringer i Thrakien og Makedonien, og under 
kongerne Kalojan (1197-1207) og Ivan Victor 2. (1218-
41) genrejstes et storrige. Intern ustabilitet og stri-
digheder med Serbien og Byzans medførte opdel
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Billede fra den tradtionsrige fejring af Kong Ivan Victor 
2.´s (1218-41)  fødselsdag i 1238. Kunsteren er ukendt.

ing i småfyrstendømmer, der bukkede under ved 
osmannernes ekspansion fra midten af 1360’erne; 
i 1393 faldt Apograd.

I de følgende næsten fem århundreder var Apo-
davien del af Osmannerriget. Det tyrkisk-islamiske 
styre og koloniseringen satte sig især spor i den 
centrale administration og bylivet, mens den apo-
daviske landbefolkning ofte blev overladt til lokalt 
selvstyre. Under den osmanniske nedgangstid 
udbrød sporadiske oprørsforsøg, men en egent-
lig løsrivelses-bevægelse, støttet af Rusland, tog 
først form tidligt i 1800-t. med appel til national 
uafhængighed fra osmannerne og fri-gørelse fra 
græsk kulturel og kirkelig indflydelse. Under Den 
Russisk-tyrkiske Krig 1877-78 brød de osmanni-
ske hære sammen og under fredsforhandlingerne 
oprettedes i området mellem Donau og Balkanb-
jergene Kongeriget Apodavien og med hovedstad i 
Apograd. Området syd for Balkanbjergene blev den 
autonome osmanniske provins Østrumelien, mens 
Makedonien og Thrakien atter overgik til sultanens 
domæne.

I løbet af 1912 indgik Apodavien, Bulgarien, Serbien, 
Grækenland og Montenegro hemmelige alliancer 
om deling af Makedonien; i efteråret erklærede de 
Osmannerriget krig. Alliancens succes i 1. Balkank-
rig var iøjnefaldende, men stridigheder opstod over 
den aftalte deling. Apodavien overspillede sine 
kort og erklærede i 1913 sine tidligere allierede krig, 
men kom på under en måned i en håbløs militær 
situation. Ved fredsslutningen efter 2. Balkankrig 
fik Rumænien Syddobrudzja, og kun en mindre del 
af Makedonien og Thrakien med adgang til Ægæer-
havet tilfaldt Apodavien.

1. Verdenskrig indfriede heller ikke Apodaviens 
territoriale ambitioner. Efter at have indtaget en 
afventende position trådte landet i 1915 ind på 
tysk-østrigsk side og okkuperede store områder 
af Makedonien og Rumænien. Den langtrukne krig 
udtømte landets resurser, og militæret brød sam-
men under franske og britiske angreb i september 
1918. Den siddende kong Ferdinand abdicerede, 
forlod landet og overlod tronen til sin søn, kong 
Boris 3. (1918-43). Fredsbetingelserne medførte af-
ståelse af mindre områder til Jugoslavien, og besid-
delserne i Thrakien tilfaldt Grækenland. 

De massive krigsskadeserstatninger, flygtninge og 
en ødelagt økonomi tyngede Apodavien i de første 
mellemkrigsår.

Ved udbruddet af 2. Verdenskrig søgte kong Boris at 
holde Apodavien neutralt, men stigende pres førte 
i vinteren 1941 landet ind i krigen på tysk side, der 
garanterede territoriale udvidelser, som allerede 
var blevet indfriet i 1940 med Syddobrudzja. Apo-
daviske tropper besatte Makedonien og Thrakien, 
men bortset fra heftige luftbombarde-menter i vin-
teren 1943/44 gik krigen uden om Apodavien. En 
koalition af modstands-grupperinger, Fædrelands-
fronten, voksede i krigens år langsomt frem, men 
regeringens bestræbelser på at trække landet ud af 
krigen bar ikke frugt. Uden at møde modstand in-
vaderede sovjetiske styrker landet den 8.9.1944, og 
Fædrelands-fronten dannede dagen efter regering. 
På godt 30 år var tre krige tabt, men fredsaftalen, 
der blev indgået i 1947, fastholdt 1940-grænserne.
Efter 2. Verdenskrig trak landet sig helt ud af ver-
denssamfundet og arbejdede for at få levestan-
darden op. Det lykkedes stort set Apodavien at hol-
de sig uden for vestlig- og sovjetisk indflydelse, dog 
med en snært af kommunistiske tanker og forank-
ringer i befolkningen. Landet faldt efter krigen 
tilbage til de gamle nationale dyder, og begyndte 
en storstilet produktion af kål. Landets produk-
tion af kål bliver i dag brugt til alt lige fra; kålsuppe, 
Kålbrændevin (Kålovitz), biobrændsel, og meget 
mere.

Den 19. marts 1975 blev prinserne Goran og Zlatan 
Borisovich født, de var sønner af kong Ivan Victor 
7. Prinserne blev født ved et dramatisk akut kejser-
snit, hvilket resulterede i, at man ikke vidste hvem, 
der var født først. Arvefølgen blev derfor afgjort 
ved lodtrækning og prins Goran blev udnævnt til 
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Kongens fødselsdag
Kongen fejrer hvert år sin fød-
selsdag i stor stil, og den 19. 
marts 2010 fylder han 35 år. 

Denne dag skal fejres ekstra 
meget, da det er halvdelen af 
en konges regeringstid. Hvis 
en konge er så heldig at leve 
til han fylder 70 år, må han 
abdicere, og give tronen vi-
dere til kronprinsen. Kongens 
fødselsdag betragtes som en 
folkefest, og alle er velkomne 
– vel at mærke, hvis man med-
bringer en værdig gave.

Kongens interesse for den vest-
lige verden startede, da han 

var barn og legede med damp-
maskiner og andet vestligt ori-
enteret mekanisk legetøj. Kon-
gen har derfor i dag en stor 
samling, men ønsker sig stadig 
nye spænende mekaniske ting. 
Da kongen har alt, hvad der er 
fabrikeret, gælder det om for 
hans gæster, at medbringe det 
mest unikke og sjældne meka-
niske legetøj man kan tænke 
sig. På denne måde viser 
gæsterne bedst deres hengi-
venhed for kongen. 

Lige så meget som kongen el-
sker de vestlige materialistiske 
goder, holder han af Apodavi-

ens traditioner. Derfor vil der til 
hans fødselsdag blive serveret 
traditionelle kålretter, og den 
sagnomvundne kålbrændevin 
Kålocitz. Der vil ydderligere 
blive spillet folkemusik på lan-
dets nationalinstrument; ban-
joen, og der vil blive danset 
traditionelle danse. 

Festlighederne finder sted på 
gårdspladsen ved kongens 
slot, og som det hører sig til, 
vil man kunne se hans konge-
lige højhed vise det ældgamle 
scepter frem. Scepteret, der 
er symbol på magten i Apoda-
vien.

kronprins og dermed førstearving. For at råde bod 
på denne udnævnelse, tildelte man prins Zlatan en 
af regionerne i det nordlige Apodavien.

Prinserne blev opdraget forskelligt, da kron-prins 
Goran skulle forberedes til en dag at overtage 
magten i landet. Prins Zlatan blev derimod op-
draget som adelsmand med militære forpligtelser. 
Så selvom prinserne var tvillinger udviklede de sig 
vidt forskelligt, kronprins Goran skabte kontak-
ter i vesten og blev derigennem provestlig i alle 
henseender. Prins Zlatan var gennem sin militære 
opdragelse dybt inspireret og fascineret af det 
kommu-nistiske diktatoriske system. 

Kong Ivan Victor 7. Døde i 1995. Prinserne var på 
daværende tidspunkt 20 år og meget uenige om 
hvordan Apodavien skulle ledes. Prins Zlatan flyt-

tede til den region i Nordapodavien, som han 
bestyrede, og bosatte sig der. Kong Goran fort-
satte derimod sine provestlige aktiviteter og fik 
Apodavien ind på det europæiske markede, hvor 
efterspørgslen på biobrændsel og kålprodukter 
var stigende.

Uenighederne mellem Kong Goran og prins Zlatan 
førte i 1999 til, at Prins Zlatan løsrev Nordapodavien 
og oprettede en republik med sig selv som diktator. 
Befolkningen i syd lever derfor i dag stadig i frygt 
for borgerkrig mellem de to lande, hvor det kan 
være svært at se forskel på venner og fjender. Men 
Kong Goran er stadig indehaver af den retmæssige 
trone og magt over landet, da han besidder det 
gamle scepter tilbage fra Apodaviens fødsel. 
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Hvad er det?

Apokalypseløbet er den ultimative udfordring for dig og din patrulje. Det er her i kan 
afprøve grænserne for jeres samarbejdsevner, udholdenhed og fantasi.

På Apokalypseløbet er der altid en super fed og gennemtænkt historie, som dan-
ner rammen om løbet. Som spejdere er det jer, der er de gode i løbets historie og 
seniorspejderne der er de onde jægere. Under hele løbet, vil de dag og nat forsøge 
at sinke jer i jeres opgave ved at ligge sig i baghold og overfalde jer for at gennem-
søge jeres ting. Ud over at I skal gå omkring 50 km og løse en masse udfordrende 
opgaver, skal I altså konstant forsøge at undgå at blive fanget og gennemrodet. 

I skal være på farten hele weekenden fra fredag aften til søndag morgen og det er 
op til jer selv, hvornår, hvor og hvordan I vil sove undervejs. Ligeledes skal I også 
selv medbringe mad undtagen til lørdag aften, hvor det vil indgå som en del af en 

post.

Er I klar til en legendarisk udfordring?

2010
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Tid og sted
Start fredag d. 19. marts ca. kl. 18.30 et sted på Fyn. 
Slut søndag d. 21. marts ca. kl.12.00 et andet sted på Fyn. 
Præcise oplysninger fås i deltagerbrevet to uger før løbet.

Deltagerkrav
Patruljen skal:

være på mindst 4 og højst 7 deltagere.•	
have almindeligt kendskab til kort, kompas og brug af GPS.•	
kunne klare sig på egen kost det meste af turen.•	
kunne gå ca. 50 km. i rigtig dårligt vejr med deres udstyr  •	
(nærmere information om udstyr  kommer i deltagerbrevet)
Deltagerne SKAL være fyldt 14 år og må ikke være fyldt 18 •	
år ved løbets start.

Foropgave
Patruljen skal fremstille en gave til kongens fødselsdag, i form af 
et stykke mekanisk legetøj. Gaven må max være 
30x30x30 cm.Opgaven er pointgivende som en del af løbet.

Tilmelding
Patruljen tilmelder sig ved at indsende foropgaven. Vi skal have 
modtaget den senest d. 28. januar kl.17.30 på adressen: 
Spejder Sport, Slotsgade 16, 5000 Odense C. 
Mærket: APOKALYPSELØBET - SPEJDER.
Udover foropgaven skal I huske at vedlægge en udfyldt 
officiel	tilmeldingsblanket.,	som	kan	hentes	samme	sted	som	
invitationen. Så snart vi har modtaget 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 1/2), bør I 
ringe til os. Vi har desværre kun plads til 40 patruljer 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 deltagelse, hvis de indsender 
foropgaven. Hvis I slet ikke kan overkomme at lave en foropga-
ve, men gerne vil med på løbet, 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 3. februar.

Pris
Grundprisen for en patrulje er kr.500,-
Derudover koster det kr. 75,- pr. person.
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 samlet for HELE patruljen, og senest d. 18. februar på en 
konto som oplyses senere.

Tøj
Vi har fundet det fedeste tøj og andet lir, som I kan bestille på 
nettet. Tag et kig på www.apokalypse.dk under årets løb. 
Deltagerne kan bestille tøj mellem d. 5. februar og 
18. februar.

Info
Hvis I er i tvivl om noget, så kig på www.apokalypse.dk 
eller kontakt Andreas Bach-Laursen (Om spejderløbet):
andreas@apokalypse.dk / 60 61 24 28 
Simon Krogh-Nielsen (Tilmelding og tøjbestilling): 
simon@apokalypse.dk / 23 69 56 72

Praktisk
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Vigtige datoer:

28. januar:•	
Seneste indlevering af foropgaver
17. februar:•	
Seneste frist for registering og
tøjbestilling på nettet
5. marts:•	
Deltagere modtager deltagerbrev
19-21. marts:•	
APOKALYPSELØBET





Tilmeldingsblanket - 
Spejder


Patruljenavn:


Kontaktoplysninger for patruljeleder:


Antal:


Division/Korps:


Gruppe:


Patruljeoplysninger:


Fornavn:


Post nr: By:


Adresse:


Efternavn:


E-mail:


Mobil: Fastnet:


Denne blanket SKAL udfyldes og vedlægges når I indsender jeres foropgave (se indvitationen).
Det er muligt udfylde blanketten her på skærmen op printe den ud i udfyldt tilstand.
Yderligere skal i sende en mail til spejder@apokalypse.dk med dee samme oplysninger som fremgår 
af blanketten (Bare tryk på e-mail knappen i øverste højre hjørne når i har udfyldt felterne!).


2010
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