




Pelle Holm (myst)

Vad gör ingen sommar?
Vems långa svans vore lustig om den fanns?
Vad ska man aldrig säga?
Vem ska man inte måla på väggen?
Vad gör den gudarna älskar?
Vad har morgonstund?
Vad är närmast när nöden är som störst?

Vilka känner apan?
Vad ska man väga sina ord på?
Vad urholkar stenen?
Vad gör den som mister hela stycket? plus Vad är tjockare än vatten?
Vem reder sig själv?
Vem är stark? minus Vem skyr elden?
Vad luktar illa?

Max Bolly gömmer en skatt (myst)

Min gode vän Max Bolly var på besök här på Ekerö för en tid sedan. Han kommer från 
Silurien, det lilla fredliga kungariket som ligger inkilat mellan Makedonien och Albanien. 
Där är han känd som landets enda geocachare.

När Max nu var på besök i Sverige diskuterade vi allt mellan himmel och jord, däribland 
givetvis geocaching. Jag visade honom detaljerna för några av mina cachar, och han 
kunde inte låta bli att skratta varje gång han såg koordinaterna. När jag frågade varför, bad 
han om ursäkt för sitt oartiga beteende, men förklarade att han tyckte det var så lustigt att 
vi kunde representera något så exakt och logiskt som tal med så ologiska skrivtecken. I 
Silurien hade man skapat egna skrivtecken för siffrorna, vilka följde en strikt logik, istället 
för att bara vara en samling streck, bågar och cirklar sammansatta på måfå. Jag skulle just 
be honom utveckla detta, men då ringde telefonen, och Max fick besked om att han 
omgående måste resa hem.

Nästa gång jag städade hittade jag en lapp där Max hade gjort en anteckning om en cache 
han hade gömt under en av sina morgonpromenader på Ekerö, och jag förstod att han inte 
hade hunnit publicera den i all hast. Jag ville så gärna hjälpa honom genom att publicera 
den, men vad skulle jag göra, då jag inte kunde läsa koordinaterna?



Bin la den (myst)

Var var det nu Bin la den?

N 10 6 14 9 12 14 11
E 14 8 10 15 13 11 12

Number crunch #3 (myst)

Klura på hur siffrorna i bilden kan leda dig till koordinater för slutgömma.

Vindskyddet Gläntan (multi)

Vindskyddet Gläntan sköts om av Friluftsfrämjandet på Mälaröarna.
Det är en mycket trevlig plats att grilla en korv på eller varför inte rulla ut liggunderlaget 
och sova kvar en natt.

X = Antal brädor i taket

Cachen finns vid:
N 59 16.(20*X+X+7)
E 17 49.((800-X*22)-61)



Vikingarnas vilda lekar (myst)

Vikingarna var kända för att idrotta, och idrottandet slutade inte så sällan med svåra 
skador eller till och med döden för någon av de inblandade. En av de hårdaste sporter 
man utövade var knattleikr (vilket helt enkelt betyder bollspel) och fungerade lite som 
brännboll fast med mycket mer kroppskontakt.

I Hord Grimkelssons saga kan man läsa: "Kolgrim sände bud till männen på Botn att de 
skulle hålla bollspel samman på Sand. Det ville de gärna. Denna lek blev mycket hård, och 
innan kvällen kommit låg sex av strandingarna döda, men ingen på botningarnas sida."

Läs mer i boken Vikingarnas Vilda Lekar av Bertil Wahlqvist. Boken är utgiven 1978 men 
kan finnas på antikvariat eller bibliotek.

Tre vikingabarn på Ekerö, Ylva, Tor och Sigurd, ägnade sig också åt idrott, men lite 
lugnare sporter än knattleikr. De skulle skjuta med båge och delade upp ett knippe pilar 
mellan varandra. När de skjutit fyra pilar vardera hade de tillsammans lika många pilar 
som var och en haft från början, nämligen X pilar.

De gick då över till att spela kula. Ylva hade fyra gånger så många kulor som Tor, som 
hade sex färre än Sigurd. Om det totalt fanns 60 kulor, så hade Sigurd Y kulor.

Cachen hittar du på:

N 59 16.(976-10*Y)
E 17 49.(722-10*X)

Gamla vattentornet (multi)

Norr om Vattentornet växer flera stammar upp som en bukett. Antalet stammar = X
Cachen ligger vid:
N 59 17.0A1
E 017 4B.066

A= X+1
B=X+ 4

Barris (multi)

Vid platsen finns ett träd...
Är det en En så är X i koordinaten 3
Är det en Gran så är X i koordinaten 4
Är det en Tall så är koordinaten 5
Är det en Ek så är koordinaten 6

N 59 16.71X
E 027 50.XX9



Nyckel för ledtrådar:
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
(bokstav i övre raden byts ut mot motsvarande i undre raden och 
vice versa)
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