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Først skal I finde Vinterhaven og derefter følge kortet her under til I finder en gammel 
statue af Herkules. Statuen mangler næsen og begge arme og fødder. Den står i en stor  

blå sal. Når I er fremme, skal I sætte jer til rette på trappen foran statuen og give jer  
god tid til at læse historien om ham. Bagefter kan I prøve at finde flere Herkules-statuer 

 i salen. Til sidst kan I prøve at finde tilbage til Vinterhaven uden at bruge kortet.  
Hvis I farer vild,  kan I altid spørge vagterne om vej. 

Se på statuen af Herkules. Kan du se 
den sidste rest af en kølle oppe i den 
ene armhule? Ser han lidt træt ud? 
Statuen er gammel, men  historien 
om Herkules er endnu ældre. De 
gamle grækere kaldte ham for 
 Herakles, og de fortalte, at han 
 kunne banke alle med sin kølle og 
løse helt umulige opgaver.
En af de umulige opgaver var at 
 hente nogle magiske æbler hos 
aftengudinderne. De hed Hesperi-
derne og boede ved verdens ende. 
Æblerne gav evig ungdom. Herkules 
anede ikke, hvor han skulle finde 
dem, men ude ved verdens ende 
stod kæmpen Atlas, som holdt hele 
verden på sine skuldre: ”Jeg ved, 
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hvor æblerne er”, sagde kæmpen, 
”men hold lige Verden her, mens jeg 
henter dem”. ”All right”, sagde Her-
kules og tog Verden på sine skuldre. 
Atlas kom snart tilbage med æbler-
ne: ”Værsågod”, sagde han. ”Tak”, 
stønnede Herkules, ”tager du lige 
Verden igen?” ”Tja”, sagde kæm-
pen, ”nu jeg tænker over det, har jeg 
faktisk slet ikke lyst. Jeg vil hellere 
ud og se verden end at bære den”. 
”Vent lidt”, sagde Herkules, ”Det er 
fint, du går, men kan jeg ikke få dig til 
at holde Verden, bare et lille øjeblik, 
mens jeg henter en pude til mine 
skuldre?” ”Hmm, fair nok”, sagde 

kæmpen, og så tog han Verden igen. 
Herkules spankulerede nu af sted 
med æblerne og kom selvfølgelig 
ikke tilbage. Det var en hård opgave 
at bære hele verden, og måske er 
det derfor statuen ser så træt ud?
Her i den blå sal er der flere 
 hoveder af Herkules, som I kan 
prøve at finde. Der er også en 
Herkules -krop, der holder hånden 
på ryggen. Hånden er knækket af, 
men man mener, at den engang  
har holdt nogle æbler.
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