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I Sverige finns cirka 4 000 personer 
som aktivt söker efter gömmor, så 
kallade cache, med hjälp av en gps. 
Följ med på en modern skattjakt.

Jan Sylvan var bland de första i Sverige 
som började med geocaching. Hans GPS-
intresse ledde honom in på den ameri-

kanska geocaching-hemsidan och i april 2001  
tog han sin första cache. 

Jag möter honom i Helgered på Hisingen 
och vi lyckas pricka in lite blå himmel mel-
lan regnskurarna. Efter att Jan har ställt in 
koordinaterna börjar vi vandra över ett öp-
pet fält. 

756 meter kvar till cachen. Vi följer en stor 
röd pil på hans GPS som pekar ut platsen och 
hur långt det är kvar dit. 

– Om man förklarar det som att man letar 
efter en plastburk i naturen så tycker ju folk 
att man är lite konstig. Men efter ett tag så 
förstår de flesta varför man håller på med det. 
Jag brukar jämföra det med fotboll. Om man 
förklarar fotboll som att 22 personer jagar 
en boll på en gräsmatta så låter ju inte det så 
normalt heller.

GEOCACHING STARTADE I USA  och sporten fick 
en global spridning sedan hemsidan öppnat 
i september 2000.   Antalet utövare i Sverige 
är i dag cirka 4 000 personer. 

357 meter kvar till cachen. Vi vandrar upp-
för en liten grusväg genom en skogsdunge 
under en blå himmel och Jan berättar att han 
inte är lika aktiv nu som tidigare.

– Jag finns nog inte längre med bland topp 
50. Jag har tagit omkring 480 stycken men 
den som är bäst i Sverige har nog passerat 
3 500. Det är ju också prestige i att ta en cache 
först av alla och jag har varit först på en del, 
men nuförtiden har man bara några timmar 
på sig efter att cachens koordinater lagts ut 
på webbsidan. 

Hur kan det komma sig att det finns så 
många entusiaster?

– En stor del är ju att komma ut i naturen. 

Dessutom kan ju en cache ofta leda en till en 
vacker eller historisk plats. En multicache kan 
berätta en hel historia. Det finns till exempel 
en i Göteborg om flera broar, och jag har själv 
lagt ut en multicache om gamla varv. 

Men ibland blir det lite märkliga situatio-
ner, berättar Jan Sylvan.

– Jag och min fru var ute och skulle ta en 
cache vid Delsjön. Den låg under en sten och 
när vi kom fram så visade det sig att där satt 
en hel barnfamilj. Vi hade ju inte lust att vän-
ta så vi gick fram och ursäktade oss. De tyckte 
väl att vi var lite märkliga, men mormor i fa-
miljen blev väldigt intresserad. Många geo-
cachare är för övrigt pensionärer.

ABERNETHY, HAJSTORP ELLER VERDANDI. 
 Namnen på de flera tusen cacher som finns i 
Sverige är minst sagt ovanliga. Och de finns 
överallt. Den första cachen som placerades i 
Sverige heter Americana.

– Den lades ut av en besökande amerikan 
i mars 2001 och ligger faktiskt väldigt nära 
Poseidon vid Götaplatsen. Men exakt var 
tänker jag inte avslöja, säger Jan. 

Geocaching utvecklas hela tiden. Det finns 
nu flera olika slags cacher där man ska lösa 
ledtrådar eller följa fler cacher. Sedan finns 
det något som kallas travelbugs, som är kring-
resande cacher, oftast i form av leksaksdjur. 

Jan skickade iväg en travelbug för ett par 
år sedan.

– Det var en liten isbjörn som nu rest runt 

hela världen. Jag tror den har varit två vändor 
i USA och en gång i Kina. Senast jag kollade 
så åkte den runt i Texas. 

21 METER KVAR.  Vi viker av från grusvägen. 
På en höjd ligger en burk gömd bland några 
stenar. Burken är för mig bara en burk men 
platsen är väldigt fin, med utsikt över ett 
skogsbryn och ett stort fält. Samtalet glider 
över till den sociala biten av geocaching.

– Det kallas för event och kan vara lite vad 
som helst. Från grillkvällar till semla-dag 
eller vår årliga städdag som kallas för cito    
– cache in, trash out. Då samlas vi och städar 
upp i naturen. Förra året lyckades vi samla 
ihop 17 sopsäckar med skräp, så det är både 
en trevlig, social och nyttig dag.

Det mest kända eventet heter Geo-
woodstock och finns i USA. Då samlas tusen-
tals människor för att umgås och diskutera. 
Och leta cacher. 

Mycket handlar om att det inte ska ligga 
några kommersiella intressen i det.

– Det handlar ju om att ge och ta. En stor 
del av behållningen är att se att andra går ut 
och letar upp cacher som jag själv lagt ner tid 
på att lägga ut, säger Jan medan han gömmer 
burken ordenligt bland stenarna.

EMIL SERGEL
031-62 40 00 sondag@gp.se

Fotnot: Den amerikanska hemsidan för geocaching 
heter www.geocaching.com

GEOCACHING – NYA 
TIDENS SKATTJAKT
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ÖVER STOCK OCH STEN. Jan Sylvan har sysslat med geocaching sedan 2001 då det först kom till Sverige. Han har hittat cirka 480 gömmor sedan dess. 
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FAKTA GEOCACHING

* Geocaching är en teknisk form 
av skattjakt för alla som har en 
GPS. En vattentät burk göms med 
en loggbok och en penna och sedan 
anges positionens koordinater på 
en webbsida. Andra geocachare kan 
hitta burken med hjälp av koordina-
terna och ”logga” den på webbsidan. 
På detta sätt kan man se hur många 
som hittat en viss ”cach”.  

HISTORIK
* När USA:s regering stängde av 
en störsignal i GPS-systemet i maj 
2000 så lade amerikanen Dave Ull-
mer ut en hink med saker i Oregon. 
Han meddelade detta på ett forum 
på internet och grundade sporten. 
* I september 2000 startade Jeremy 
Irish hemsidan www.geocaching.
com och regler, e-post-listor och 
diskussionsforum utvecklades. Det 
finns över 800 000 geocachare i hela 
världen och cirka 4 000 i Sverige. 

OLIKA FORMER 
* Traditionell cache: Den klassiska, 
där koordinaterna visar cachen. 
* Multicache: En cache som består 
av flera steg, där den första cachen 
anger koordinaterna för nästa cache. 
* Mystery cache: Du löser ett pro-
blem och får fram koordinaterna. 
* Travelbug: En bricka sätts fast på 
ett leksaksdjur som vandrar mellan 
olika cacher. Ibland har de specifika 
uppdrag, som att ta sig norr om pol-
cirkeln eller till Sydafrika. 
* Earthcache: En cache som ska 
leda till mer kunskap om vår planet.

HUR BÖRJAR MAN?
* Registrera dig på www.geocaching.
com 
* Köp en GPS. 
* Skriv ner koordinaterna och ladda 
in dem i GPS:en. 

INTERNETSIDOR
* I Sverige:
www.geocaching.se 
www.geocacher.se
* I USA:
www.geocaching.com 

CACHEN. Innehåller loggbok och en penna. PÅ SPÅRET. Jan Sylvan börjar närma sig.




