
Hur många gånger skall man behöva 
hitta en cache? 

Eller: Att lära ett TV-team 
Geocacha. 

Av Jasy 
 
Många gånger har jag försökt förklara Geocachingens ädla konst 
för alla möjliga människor, även journallister av olika slag. Den 
här gången kändes det dock lite pirrigt när vi samlades hemma 
vid datorn för att gå igenom grunderna, och planera för ett par 
”TV-mässiga” cacher.  Med reportern Anders Rosén och 
fotografen Anders Hellström från SVTs Packat & Klart 
hängande över axeln så skulle jag försöka vara pedagogisk och 
avkopplad. 
 
Det blev en hel del anekdoter och bilder från många typer av 
platser där cacher har besökts. Hesy och jag satt vid datorn och 
pratade om bilderna ”ovetande” om att en kamera surrade 
framför oss. Sedan var det dags att planera en tur. I förväg hade 
vi pratat om att åka upp runt Tjörn och Orust där det fanns 
många ”otagna” cacher med potential och det verkade 
fortfarande vara en god idé. Vi skulle försöka få med olika 
aspekter av Geocaching som natur, kultur och kanske lite 
äventyr. 
 

 
 
I en Toyota Prius (som vi fick låna av Toyota för att verka mer 
miljövänliga) åkte så hesy och jag tillsammans med sonen Johan 
( inofficiellt ”josy”), samt fotografen med sin kamera norrut mot 
det vackra Bohuslän. Reporter-Anders fick åka efter i ”TV-
bilen”. Fotografen vill ha bilder på vägskyltar, GPSer, föraren, 
vyer och allt annat som hamnade i närheten av hans objektiv. 
 

 

 Med allt kringarbete så var det inte läge för någon 
”powercaching” utan vi koncentrerade oss på några utvalda 
cacher. Dag ett gick halva dagen åt till introduktion och 
planering, så då blev det bara en logg. Nästa dag så nöjde vi oss 
med två, vilket upptog större delen av den dagen. Det blev tre 
ganska olika upplevelser:  
 

• En tur bland kor och klippor i kulturlandskapet runt 
Säby norr om Skärhamn.  

 
• En något förvirrad insats vid Pilane Gravfält där vi 

hamnade mitt i förberedelserna för en häftig utställning 
med jättelika statyer i hagarna nedanför gravfältet.  

 
• Och en underbar promenad på en halvmil med 

tillhörande naturupplevelse på Islandsberg söder om 
Grundsund på Skaftö. Ön som redan är känd från SVTs 
serie ”Saltön”. 

 

 
 
På det hela taget var det två intensiva men spännande dagar. Vi 
fick se hur mycket jobb det ligger bakom några minuter i rutan 
och att man ibland kan vara tvungen att hitta en burk tre gånger 
innan man får logga den! Det skall bli intressant att se vilket 
genomslag inslaget får i form av trafik på www.geocaching.se 
och vår kontaktadress… 
 
Hur det blev då? Det får var och en bedöma, själv så vet jag inte 
om vi törs titta. Om ni inte tittade på programmet 19 september 
så kommer det förmodligen att hitta på www.svt.se  under en tid. 

 
 

 

 
 

Vad är geocaching för dig? 
Vara ute i skogen, se sig omkring i 
naturen och inte minst leta skatter. 
 
Alexander 15 år 




