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HISINGEN

■ ■ Runt 500 deltagare ut i Hisingsparken med omnejd 
för att leta skatter under eventet Fumble after dark 
(FAD) på allhelgonafton. Genom att bland annat räkna 
får och getter på Kättilsröds 4H-gård och blinkningar på 
bockkranen vid Eriksberg fi ck de veta vart de skulle ta 
sig härnäst. 

Spännande jakt efter sk

Friluftsaktiviteten kallas 
geocaching, startade i 
USA år 2000 och går ut 

på att hitta skatter, eller 
”cacher” med hjälp av en 
bärbar GPS.

– Det finns egentligen 
inget tävlingsmoment i geo-
caching. Det är ingen annan 
som bryr sig om du hittar 
dina cacher eller inte. Men 
det fi nns däremot en viss sta-
tus i att hitta en cach först, 
berättar Anders Sylvan, en av 
arrangörerna för FAD 2009. 

Efter teknikföreläsningar 

på Hvitfeldska gymnasiet på 
eventet Fumble before dark 
och koordinater som släpptes 
via radio på Lisebergs parke-
ring hamnade deltagarna i 
Gothia tennislokaler i Grim-
bo industriområde. En lång 
kö av deltagare väntar på att 
logga in sig vid datorerna, 
från barnfamiljer till sportiga 
killar och friluftsklädda par. 

Elitcachare
Vid ett bord står några killar 
och monterar fast sina pann-
lampor. John Kumlin alias 

Bihoppa, 21, Joakim Robygd 
alias goatwisperer, 18, Johan 
Andersson alias stensaxpase, 

19 och Jonas Bengtsson alias 
slashink, 19, från Borås bil-
dar tillsammans laget Team 
Quadjo. 

– Det är ett fantastiskt 
koncept. Man får en anled-
ning att bege sig till platser 
som man kanske inte hade 
besökt annars, säger John 
Kumlin, orienterare som 
tycker att det är oväntat få 
orienterare som geocachar.   

– Men det kan bero på att 
det i orientering inte fi nns 
någon mening med att kon-
trollerna sitter där de sitter, 

som det gör i geocaching. 
Här fi nns det en cach vid alla 
betydelsefulla platser och 
monument, till exempel i 
Tingstadstunneln, säger Jo-
nas Bengtsson. 

Killarna packar ryggsäck-
arna med mat och vatten 
eftersom de har tänkt vara 
ute länge. Rutinen fi nns inne. 
I somras cyklade de 100 mil 
på tio dagar och tog 150 
cacher runt Vänern och i 
Norge. Det fi nns olika typer 
av cacher och de som lockar 
killarna mest är de äventyr-

liga, där redskap som klät-
terställningar är välbehövliga 
för att nå målet. 

Skattjakt
Klockan är halv sju och det 
är tid för start. Ett lämmeltåg 
av lampor rör sig mot Hi-
singsparken och en hord av 
människor samlas runt 
cachen närmast, en vanlig 
med loggbok som deltagarna 
skriver sitt namn i. Familjen 
Lindholm från Kållered har 
cachat i drygt ett år; Treåriga 
Sofia öppnar lådan medan 

”Det fi nns egentli-
gen inget tävlings-
moment i geocach-

ing. Det är ingen 
annan som bryr sig 
om du hittar dina 
cacher eller inte”

Anders Sylvan,
arrangör FAD 2009

VARIERADE CACHER. En cach sitter i en fågelholk och som tur är väcks ingen fågel när familjen Sylvan stämplar. 

NÄRA VATTNET. Patrik Sjöstrand från Svedala klättrar på bron 
på jakt efter en cach. 

IMMA. Tore Svensson och Fredrik Gabrielsson värmer sig 
med lite glögg i ett militärtält ute i skogen som går under 
namnet ”baren”. 

LOCKAR MÅNGA. ”Det är den enda aktivitet jag har varit med 
och anordnat som spänner över alla samhällsklasser”, säger 
Anders Sylvan, en av de ideella krafterna bakom FAD. 
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katter i Hisingsparken

Kerstin och Per Lindholm 
och minsta dottern Sara, 
1,5 år tittar på. 

– Sofi a sitter och gör pärl-
halsband för att kunna lägga 
i och så byter hon det mot 
någonting annat som ligger i 
burken, säger Kerstin Lind-
holm. 

Men att lägga dit en skatt 
är inget tvång och i det här 
fallet fi nns ingen. Nytt för i 
år på FAD är att en elektro-
nisk loggning kallad Sporti-
dent används. Istället för att 
skriva i loggboken stämplar 
du i en enhet med en elektro-
nisk ”pinne” fäst runt fi ngret, 
precis som i orientering. 

Jan och Helen Sylvan och 
13-åriga sonen Johan bor i 
Helgered på Hisingen och är 
ute och cachar ofta. År 2007 
var de med i ett reportage på 
Packat och klart och berät-
tade om geocaching och nu 
växer och växer intresset för 
aktiviteten bland svenska fol-
ket. 

– Av dem som är här är jag 
förmodligen den som har 
cachat längst. Jag ser det som 
en slags resedagbok, säger Jan 
Sylvan. 

I Sverige finns det idag 

cirka 22 000 cacher och Jan 
Sylvan uppskattar att runt 
300 till 400 av dem fi nns på 
Hisingen. 

– Vi uppskattar att hitta 
nya platser på Hisingen, säger 
Helen Sylvan och klafsar ge-
nom blöt mossa. 

Bar i skogen
En kompass på GPS:en visar 
åt vilket håll du ska gå, hur 
många meter från cachen du 
befi nner dig samt svårighets-
graden på cachen. En cach 
sitter i en fågelholk och vid 

en annan pekar kompassen 
mot en bro. Två meter, en 
meter…

– Patrik ska du bada? Frå-
gar en man. 

– Nej, jag hade inte tänkt 
det, skrattar Patrik Sjöstrand 
från Svedala, som är på väg 
nerför broräcket. En stund 
senare stämplar han i enhe-
ten som sitter fastspänd un-
der bron. 

Stämningen är uppslup-
pen och ett möte mellan två 
lampor i skogen är lika med 
småprat.  

På ett ställe i skogen in-
bjuds det till mer småprat. 
Neonbokstäver bildar ordet 
”baren” och i ett militärtält 
bjuds deltagarna på glögg 
och pepparkakor. Boråskil-
larna kommer flåsande till 
tältet. John Kumlin och Jo-
han Andersson lyckas ta alla 
30 cacher och är ute i drygt 
fyra och en halv timme. Den 
som tar alla på snabbast tid 
är Johan Knubbe alias Knub-
be från Jönköping. 

Camilla Käck
camilla.kack@gbg.direktpress.se

Någon gömmer en burk 
eller liknande någon-
stans, med en loggbok 
och en penna som vikti-
gaste innehåll. Sedan 
publicerar man så nog-
granna koordinator som 
möjligt, ibland tillsam-
mans med ledtrådar, på 
en webbplats på Inter-
net. Intresserade kan 
sedan leta upp geo-
cachen och anteckna 
sig i loggboken. När 
man är uppkopplad näs-
ta gång loggar man ock-
så på sidan på nätet, så 
att alla kan läsa loggar-
na utan att leta upp 
skatten i fråga.  
Hur fi nner du din första 
geocach? Registrera dig 
på www.geocaching.
com och läs mer om hur 
du gör för att bli en geo-
cachare. 

Så här fungerar 
det:

”Det är ett fantas-
tiskt koncept. Man 
får en anledning att 
bege sig till platser 

som man kanske 
inte hade besökt 

annars”
John Kumlin,

orienterare

VISAR VÄGEN. Johan Sylvan läser av sin GPS. Han cachar helst vid kusten bland berg och 
klippor. 

FAMILJEAKTIVITET. Kerstin Lindholm, 36 och Per Lindholm, 41 från Kållered med barnen Sara 
1,5 och Sofi a, 3 blev nyfi kna på geocaching efter att ha sett ett reportage om det på Packat 
och klart. 

SLUMP. John Kumlin, 21, Joakim Robygd, 18, Johan Anders-
son, 19 och Jonas Bengtsson, 19 från Borås kom i kontakt 
med geocaching genom att en kompis till Joakim hittade en 
låda av misstag. 

FLERA EVENT. Peter Gustafsson, 49, från Mölndal har varit på 
fl era geocachingevent. 




