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�For det utrænede øje ligner det en-
hver anden lysning i udkanten af en 
forårshungrende skov.

Men de visne blade i skovbunden 
er en anelse mere sammenpressede 
end andre steder, og træernes strit-
tende grene er måske også krænget 
en smule til siden.

For det trænede øje er der tydeligt 
tale om en såkaldt geo-sti. Her har 
geocachere på moderne skattejagt 
med hjælp fra rummets gps-signaler 
ledt efter en lille boks for at skrive 
sig ind i loggen som en af de indvi-
ede, der har været på netop dette 
sted.

Lene Jørgensen og Anders Wegge 
Keller afsøger rutineret området for 
oplagte gemmesteder.

- Det er med at have øjnene med 
sig, som Anders Wegge Keller siger.

Svenskerne�slået�tilbage
I sporet mellem Ladegårdsskoven 
og Hjulby Sø i Nyborg danner 12 
cacher en vandretur med 1600-tal-
lets svensker-krig som tema. Slaget 
ved Nyborg blev udkæmpet den 14. 
november 1659.

- De danske soldater angreb 
gennem mosen, og derfor var det 
stærke, svenske rytteri ikke meget 
bevendt i kamp. Svenskerne blev 
drevet tilbage til Nyborg Slot, og 

det var en stor sejr, fortæller Caspar 
Vang.

I halvdelen af de 12 cacher er der 
et tal, som til sidst danner det koor-
dinat, hvor rutens afsluttende my-
sterie-cache er placeret. Med nogle 
hundrede meter i fugleflugtslinje 
imellem cacherne ender det med en 
fornuftig gåtur og en stor portion 
forårsfornemmelser af frisk luft.

Det sidste aspekt er ikke mindst 
vigtigt for Lene Jørgensen, der har 
været geocacher i to år og har geo-
cachet 180 dage i træk.

- Jeg har fået konstateret kræft, og 
geocaching er en måde at holde mig 
i gang på. Jeg får mig rørt, og frisk 
luft er godt for immunforsvaret, si-
ger hun.

Får�brugt�mange�batterier
Også Anders Wegge Keller er midt i 
et forløb, hvor geocaching spiller en 
rolle hver eneste dag. For at få lov 
til at logge en bestemt cache, skal 
Anders Wegge Keller hver dag i 387 
dage tage en vilkårlig cache, og han 
er nu på dag nummer 207.

- Jeg bor i Aarup og arbejder i Aar-
hus, og jeg har vel 700-800 cacher 
tilbage, der ligger inden for fem ki-
lometer fra motorvejen på stræk-
ningen mellem Aarrup og Skejby. 
Om vinteren kan det være et pro-

blem med dagslys efter arbejdstid, 
så jeg har fået brugt en del lomme-
lygtebatterier, siger Anders Wegge 
Keller, der er programmør.

Han har været geocacher siden 
2005.

- Det begyndte vel med, at jeg var 
tekniknørd-interesseret, og så er jeg 
blevet fanget af det. Og på et tids-
punkt går der sport i det, siger An-
ders Wegge Keller.

Udhulede træstammer, bunden af 
fuglehuse og aflange bokse camou-
fleret med ståltråd og bark funge-
rer altsammen som gemmesteder, 
og Ladegårdsskoven forvandler sig 
i indviet selskab til en forhistorisk 
skueplads med dens gravhøje tilsat 
gamle sagn.

Skal�tømme�et�land
På samme måde oplever Christian 
Syversen, hvordan geocaching i ud-
landet har føjet nye dimensioner til 
oplevelserne.

- Jeg ser nogle af de steder, som 
lokalbefolkningen anbefaler. Det er 
ikke kun på de mest turistede steder, 
der ligger cacher, og jeg synes, at jeg 
får mere ud af mine udlandsrejser 
med geocaching, siger Christian 
Syversen, der har brugt sin gps til at 
jagte cacher i både Wien og Tallin. 
Og senere på året har han planer om 
at udforske Rom og Madrid.

- Der ligger faktisk en cache et 
sted nord for Nyborg, der hedder 
”Tøm et land.” Den må man kun 
logge, når man har tømt et land. Og 
i Vatikanstaten ligger der to cacher, 
som jeg skal ned at tage, siger han 
om den mest oplagte mulighed for 
at opfylde betingelsen.

Bred�appel
På verdensplan findes der omkring 

M    derne 
skattejagt

En cache er den boks, som man leder 
efter på et specifikt gps-koordinat. Den 
kan have forskellige størrelser og ind-
hold.
En logbog er den lille papirrulle, som 
ligger inde i cachen. Her skriver man 

sit geocaching-navn ind, når man har 
fundet cachen.
En geocoin er en personlig mønt, som 
man kan lægge i cachen. Via koder og 
indtastning på nettet, kan man følge 
en mønts bevægelser. Nogle har for 
eksempel et ønske om at skulle til et 
bestemt sted hen. Andre er blot lagt ud 
for at vandre fra cache til cache. 
Travel bugs - det kan for eksempel 
være en bamse eller en nøglering med 
et unikt nummer - skal på samme 
måde rejse fra cache til cache.
Hverken geocoins eller travel bugs må 
man beholde på linje med almindelige 

bytteting.
Der findes mange forskellige cachety-
per. De mest almindelige er:
Traditional: Ligger på et gps-koordinat, 
som man på forhånd finder på nettet. 
Multi: Er en cache, som forudsætter, at 
man løser nogle opgaver. Typisk un-
dervejs i felten.
Mysteri: Her skal man også løse nogle 
opgaver for at finde cachen. Det kan 
være en svær sudoku eller lignende, 
som man typisk skal løse på forhånd 
for at regne ud, hvor cachen ligger 
gemt.

Centrale begreber

 ● Geocaching kombinerer moderne teknologi med 
      almindelig skattejagt, og selv på den internationale 
      rumstation ISS findes en såkaldt cache

 ● Omkring Ladegårdsskoven ved Nyborg danner 
     12 cacher en rute i svenskerslagets spor


