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To-årige Emilie er tit med far Christian Syversen ude at geocache. Det gælder også på hans lange løbeture. Til højre er det Bjarne Breinbjerg.

En alternativ tur-guide
●● Geocaching er moderne skattejagt med brug af

gps-teknologien

●● Fænomenet appellerer bredt og kan give et anderle-

des indblik i de lokales favoritsteder, når man rejser
Da Clinton-regeringen USA i år

2000 ophævede den beskyttelse, der
gjorde gps-systemet upræcist uden
de rette koder, var det startskuddet
til en storstilet global skattejagt, der
har fænget lige siden.
Ved hjælp af signaler fra rummets
satelitter og gps-koordinater blev
det muligt for enhver at udpege helt
specifikke steder ned til den enkelte
bænk eller udsigtspunkt, og det udnytter et stadigt stigende antal geocachere.
De går på jagt efter såkaldte caches, en lille boks med en logbog,
der enten kan være placeret af æste-

tiske, historiske, kulturelle, personlige eller helt andre årsager.
- Geocaching integrerer gps-teknologiens muligheder med den personlige fortælling om et sted. Det
bliver en mulighed, hvor man udpeger og deler steder på baggrund
af en oplevelsesmæssig værdi, som
man mener, et givent sted har, forklarer Maja Klausen fra Syddansk
Universitet.
Hun er i gang med et ph.d.-projekt
om geocaching og oplever, hvordan
fænomenet boomer.
- Det er stort i dag. Det er så stort,
at det efterhånden begynder at blive

svært, særligt i byerne, at finde et ledigt sted at lægge en ny cache. Der
er et krav om, at der skal være 161
meter imellem dem for at undgå
cache-tæthed, så efterhånden begynder man at skulle anstrenge sig
i hvert fald i Københavns-området,
siger hun.
Et fænomen for alle
Geocachings kombination af teknologi, naturoplevelser, historiske
steder og banal skattejagt giver fænomenet bred appel.
- Det er for alle. For familier, ældre, børn og unge, den atletiske
bjergbestiger og unge mænd med
hang til eventyr, fordi der er mange
forskellige kategorier af caches, siger Maja Klausen.
- Der er adventure-cachere, der er
cacher, der kræver dykkerudstyr eller bjergbestigerudstyr og der er cacher, der er kørestolsvenlige, så det
er for alle, siger hun.

I hver cache findes en lille logbog, hvor man skriver sig ind med sit geo
caching-navn. Efterfølgende gør man det samme på nettet.
Hun ser den store interesse for geocaching som et udtryk for nysger-

righed efter at afprøve nye medier
og samtidig opleve nye steder.

