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Kapitel 1 
 

 

 

Der var engang for nogle hundrede år siden et meget smukt land, der var fuld af høje sneklædte bjerge, 

dybe grønne dale og store frodige skove.  

Hver morgen plejede landets konge at gå ud på sin altan for at beskue sit storslåede rige. 

Men det var med sorg i sindet, han i disse dage så ud på de pragtfulde bjerge. Byerne, der lå spredt for 

bjergenes fødder og  havde været både smukke og rige, lå nu i ruiner. Efter en lang og meget voldsom 

krig mod nabolandet, som kongen havde tabt, var landet nu dybt forarmet. Ikke alene havde kongen 

været nødt til at afstå store dele af sit eget land til fjenden, han havde også brugt alt, alt for mange 

penge til selve krigsførelsen. Faktisk havde han brugt så mange, at det kun var ham selv og de absolut 

rigeste herremænd, der ikke havde problemer med at skaffe mad på bordet. 

Som han stod dér på sin altan og betragtede den opgående sol, overvejede han mulighederne for et 

oprør - en såkaldt revolution. Man havde jo så ofte set, at hver gang det gik lidt ned ad bakke for et 

land, så var der straks en masse bønder, der greb deres høtyve og endte med at halshugge kongen. 

Tanken om at dette måske kunne overgå ham selv, fik ham i en trykket stemning. Han tænkte, at der 

straks måtte gøres noget, så en sådan tragedie kunne undgås. 

 

Da solen stod højest på himmelen, indkaldte han sine bedste rådmænd i håbet om, at deres kloge råd 

ville bringe en løsning på problemet. 



5 

 

Tronsalen var fuld af alverdens lækkerier, der skulle få de betydningsfulde herrer i godt og tænksomt 

sind. Da de var blevet sat ind i sagerne, stod alle rådmændene meget længe og gnaskede løs på de 

fremsatte lækkerier, mens de tænksomt så op i det smukt dekorerede loft. 

Således gik minutterne, og således gik også timerne. Da dagen gik på hæld var kongen blevet ikke så 

lidt utålmodig. Ikke så meget fordi der ikke var kommet nogen brugbar løsning,  - mere fordi de vise 

rådmænd i disse timer kun havde gnasket delikatesser i sig uden at komme med ét eneste 

løsningsforslag, faktisk havde ingen af dem sagt nogen som helst. 

Kongen følte nu, at det var på tide at skrue bissen på. Han ville ikke risikere at ende som en hovedløs 

konge, bare fordi hans rådmænd havde for travlt med at fylde i sig. "Hvis d' herrer ikke snart kommer 

med et seriøst forslag vil jeg personligt sprætte jer alle sammen op og hælde de fortærede delikatesser 

tilbage i fadene," snerrede han bistert. 

Denne sætning viste straks sin virkning. De kloge mænd fik delikatessen i den gale hals, hostede og 

spruttede indtil de fik den slugt rigtigt, hvorefter de alle begyndte at gå rundt med hånden under hagen 

og sige, "øhhh, joooo ser De, tjaaa." Denne slags intelligente forslag kom der mange af, indtil kongen 

slog scepteret i gulvet og brølede, "nu er det altså sidste chance."  

Så tog en af rådmændene en panisk beslutning. "Der er jo selvfølgelig  Vismarkskatten," gylpede han. 

"Jeg sagde udtrykkeligt seriøse forslag," råbte kongen, og  blev endnu mere hidsig. 

"J j j jah,ja," stammede rådmanden, og frygtede for sit liv, " men man ved jo aldrig. O o og ham Laschir 

- det tyder jo på, at han har levet i virkeligheden." 

Kongen tog sig til hovedet og knurrede indædt, "du vil altså have, at jeg skal finde en sagnskat?" 

Her gik den kloge rådmand i baglås. Han vidste ikke hvordan han skulle besvarer det nye spørgsmål på 

en måde så kongen ikke blev sur, og hans krop valgte derfor den absolut sidste udvej, hvormed han 

kunne blive i salen uden at besvarer spørgsmålet, - han besvimede. 

Kongen græmmede sig over dette optrin, og fik en næsten uimodståelig lyst til at myrde hele bundet 

med det samme. Men så greb den klogeste rådmand til orde. Han havde spist så mange fyldte  

vindchokolader, at han ikke længere følte angst for at tale, hvilket han ellers plejede. 

"Med forlov, oh konge," begyndte han. "Vort land er i stor nød og trænger stærkt til hjælp. Problemet 

er at, der ikke er nogle, der vil hjælpe os, så derfor må vi gøre det selv. Ingen af os her har penge nok til 

at få landet på fode igen (vi er i hvert fald ikke villige til at ofre dem) og derfor må vi undersøge alle 
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andre muligheder. Hver en dør må åbnes, hvert et blad må vendes, hvert papir granskes, hver bonde 

udspørges...." 

"ja, ja,” afbrød kongen, ”kom nu til sagen." 

"Som min kolleger sagde, før han gik ud som et lys, så tyder de gamle skrifter på at denne Laschir, 

denne helt,  virkelig har eksisteret. At han satte en hæslig trold til at vogte sin skat, har måske også 

noget sandhed over sig, eftersom ingen ved sine fulde fem tør gå ind i Langataskoven. Desuden siges 

det, at Laschir begravede sin skat i Vismarkhøjen, hvorefter skatten har sit navn, og denne høj ligger jo 

faktisk i Langata skoven. Det hele passer sammen." 

Kongen grublede længe over denne tale, "- og du syntes altså,  at vi skal lede efter denne skat?" 

"Det er da et forsøg hver. Og hvis det giver bonus, får vi jo ubeskrivelige rigdomme i hus."  

De andre rådmænd bakkede deres kolleger op, de så nemlig gerne at kongen tog en beslutning, så de 

kunne komme hjem. 

 

Da solen atter stod op over riget hidkaldte kongen sin hofnar. Den lille mand løb søvndrukkent ud til 

sin herre, der som altid stod på balkonen. 

"Hvad mener du, min lille hofnar? Skulle jeg lede efter Vismarkskatten eller er det spild af tid?" 

Den lille mand blev ikke overrasket over dette spørgsmål. Kongen plejede altid at spørge hofnarren til 

råds i smug, når en vigtig beslutning skulle træffes. "Det er da et forsøg hver, herrer konge," sagde den 

lille mand, og kongen klappede ham på hovedet til tak. "Ja, du har ret," mumlede han og rettede af  

vane på kronen, "nu gælder det barer om at finde én, der er modig nok til at våge sig ind i 

Langataskoven." 

 For at løse denne opgave blev kongens registrerings arkivar hidkaldt. Han var leder af et bibliotek, der 

indeholdt navnene på alle landets indbyggere - levende såvel som døde. 

"Sig mig, min gode arkivar. Hvad er navnet på landets største helt". 

Arkivaren, der havde udarbejdet en liste over de største helte i landets historie, tog straks denne op af 

lommen og skæmmede den omhyggeligt, "det er ridder Antonio. Han har dræbt ikke mindre end 30 

drager og reddet 60 jomfruer hvoraf de 20 var prinsesser ." 

"glimrende," udbrød kongen glad, "send straks bud efter ham." 

"Sende bud efter ham?" Arkivaren var dybt forvirret, "jamen, det kan De da ikke, herre konge. Denne 

helt er jo død." 




