
Geocaching i Sverige

CACHING I STORMENS SPÅR
Av: jasy

Fredagen 14 januari. Jag skulle
följa med hesy på en caching-
förmiddag, som vi gärna gör på
hennes lediga fredagar (de
inträffar ungefär varannan
fredag). Den här dagen började
längst ut på Saltholmen för KGB
Cache #02 (Saltholmen). Efter att
ha sett spåren efter den svåra
stormen så var det inte helt
förvånande att cachen var borta.

När vi är ute på cacher jag tagit
tidigare så brukar jag hålla mig
några steg bakom, för att rycka
in vid behov. Här rotade vi båda
ett bra tag utan att hitta annat
än bråte och drivved. Det var inte annat att göra
än att räkna bort gömman. Nästa mål blev Salty
View på berget strax bredvid, därefter kom
Meadow Island Park och Göteborgsvarvet ovan-
för GKSS- hamnen. När hesy sedan närmade
sig min cache Tribute to Eastindia Man, nära
gamla ångbåtsbryggan på Långedrag, och vi såg
röran efter stormen där så anade jag att
cachen också var i riskzonen. När vi var cirka
15 meter ifrån platsen utropade hesy: Där ligger
en burk som ser ut som en cache! Jag sprang
ikapp och såg genast att det inte var min micro.

Döm om vår förvåning när vi på locket kunde
läsa: �KGB Cache #02�! Det var ju burken vi
letat efter en halvtimme tidigare, en bra bit
därifrån! När vi kom hem mätte vi till 1.4
kilometer fågelvägen. Här låg den bland massa

skräp. Vi tog med den tämligen kantstötta och
blöta burken och kollade upp Eastindia Mans
gömställe, men där var det också tomt. Mest

på skämt sa jag: Om vi kunde
hitta den andra burken så är det
väl bäst att leta lite efter denna
också... Med ringa hopp så gick
vi bort efter bryggorna och det
var dags för dagens andra
stora överraskning: Ungefär 50
meter bort låg det en av de
karaktäristiska gröna GeoShop-
burkarna, det var ju cachen!
Mitt i en hög med bråte låg
den. Detta var verkligen
en udda cachingupplevelse.

Båda burkarna är nu återbör-
dade efter behövlig torkning
hemma hos oss. Vi tycker

båda att Geocaching är som bäst när man
kommer till nya och vackra platser, men det
här lilla äventyret kommer vi att minnas länge
trots att det nära nog var på vår bakgård.

hesy finner en cache 1.4 km bort från sitt gömställe!

I denna flytande bröteshög fann vi Eastindia Man.

Nålen i höstacken? Se bilden ovan!




