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GC-code Name Owner Diff Terr Size Swe Eng 

GC442GG Flaggor TFLC 
 

 

Mic Web  - 

GC442GJ Gamarna TFLC 
  

Sma s 3  - 

GC486HH Indianer FamiljenSjodin 
 

 

Sma s 3  - 

GC442GK Litteratur TFLC 
 

 

Sma s 4  - 

GC4528V Max Bolly håller låda fredrikr 
 

 

Mic s 4 p 3 

GC450HQ Ohmligan IV fredrikr 
 

 

Sma s 1 p 1 

GC452H2 Siffror team@ 
  

Mic s 5 p 3 

GC3JED2 Tvåhundrasextiofyra fredrikr 
 

 

Reg s 5 p 4 
 

Ohmligan IV i Guldskogen (MMDO13) 

GC-kod: GC450HQ Koordinater: N 59° 19.500 E 017° 49.050  
Attribut: Not available during winter 

Polisen kör fast 

Polisen medger nu att utredningen av den kvinna som misstänks sköta planeringen 
av den ökända Ohmligans verksamhet, har kört fast helt. Kvinnan, som är i 
tjugoårsåldern, avtjänar ett femårigt straff på Svartsjöanstalten utanför Stockholm, för 
att ha cyklat kvällstid utan godkänd cykelbelysning. 
 
- Vi misstänker att hon sköter planeringen inifrån fängelset, säger kommissarie Dan 
Kling, nationell chef för PAFFA, Polisens Avdelnng För Förödande Attacker, samtidigt 
som han öppnar ett tolvpack wienerbröd. Kollegan kommissarie Roger Klang, 
nyutsedd chef för PAFEV, Polisens Avdelning För Extrem Vapenanvändning, stoppar 
två av wienerbröden i munnen och tillägger, nätt och jämt begripligt mellan tuggorna: 
- Hon har skickat brev till ett datorspelsföretag, som hon säger är utkast till banor för 
ett nytt spel, men vi misstänker att det egentligen är instruktioner till den där förbenta 
Ohmligan. Klang fingrar nervöst på den Negev LMG som han bär i ett elegant 
läderhölster på sin högersida. 
 
- Senast vi hade ett så här hett spår när det gäller Ohmligan, kom vi framåt tack vare 
det massiva spaningsarbete som jag och Klang lade ner, säger Kling, och kanske i 
någon mån även genom det tips vi fick av en privatspanare som vi kallar JonLin. Den 
här gången har vi inte så mycket att gå på, så jag vet inte vad vi ska göra. Dyker det 
inte upp något inom en vecka, tror jag vi får lägga ner utredningen i brist på 
spaningsuppslag. Klang nickar instämmande, och drar demonstrativt och blixtsnabbt 
fram den kromade Desert Eagle han har i ett axelhölster, och siktar mot tidningens 
fotograf, innan han stoppar ner pistolen i hölstret igen. - Pang pang, säger han. Så 
skulle jag sätta stopp för Ohmligan om jag fick tag på dem. 
 
- Vi tror ju att det som kvinnan skickat till spelföretaget är relevant, men vi vet inte 
hur, fortsätter Kling. I brist på bättre idéer, kanske ni kan publicera det senaste hon 
skickade i tidningen? 
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Ohmligan IV fortsättning: 

 
 

 
 
- Kanske är det någon där ute som kan se kopplingen till Ohmligan, fortsätter Kling. 
Vi vet ju att de alltid använder sig av utplacerade burkar för informationsutbyte. 
Kanske har det här med just en sådan burk att göra, men det är bara en teori. 
 
- Vi vet nog för lite för att kunna hitta en öppning i den här utredningen, suckar Klang 
uppgivet, medan han putsar på det prickskyttegevär, ett Barret M82A1, som han just 
plockat upp ur sitt rygghölster. 
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Gamarna i Guldskogen (MMDO13) 
 
GC-kod: GC442GJ Koordinater: N 59° 19.900 E 017° 48.450  
Attribut: Tree climbing required, Available during winter 
 
chans ni få en pc 
oron ren i tragediform 
nått ont intakt åt utopi 
söt rutt angjordes 
ny front i unika pottor 
 

 

Indianer i Guldskogen (MMDO13) 
 
GC-kod: GC486HH Koordinater: N 59° 20.100 E 017° 48.600  
Attribut: - 
 
Irokeserna är en grupp av indianstammar som håller till i nordöstra USA, en 
konfederation av mohawker, cajuga, seneca, onondaga, oneida och tuscarora. 
 
Konfederationen bildades för cirka 400 år sedan på initiativ av hövdingen Hiawatha 
och blev en så stark politisk enhet att stammarna helt behärskade området under 
många år och blev en stark maktfaktor som än idag har inflytande och bland annat 
utfärdar egna pass till sina medborgare. 
 
Irokeserna hade många egenheter. Bland annat var deras samhälle förhållandevis 
matriarkaliskt, och även om det var män som satt i stammens råd var det kvinnorna 
som utsåg rådmännen. 
 
Man hade också en egen valuta, wampum, som var pärlor gjorda av snäckskal, vilka 
vävdes ihop till wampumbälten. Sådana bälten kunde användas som betalning, men 
också som ett slags skrift där pärlornas mönster kunde berätta en historia. 
 
För någon tid sedan fick jag tag på ett wampumbälte som sägs kunna leda vägen till 
en indianskatt, men jag har inte lyckats tyda dess mönster. Kanske kan du lyckas 
hitta skattens koordinater bland pärlorna? 
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Litteratur i Guldskogen (MMDO13) 
 
GC-kod: GC442GK Koordinater: N 59° 19.800 E 017° 48.825  
Attribut: - 
 
Ibland himmelens öga skiner allt för hett 
Mot den tiden jag mig här förskanska 
När jag blundat mest, mina ögon bäst har sett 
Att Tiden hypnotiserar ungdomens grönska 
 
Nej, Tiden ej ska skryta att jag mig förändrar 
Din förteckning och dig själv, jag trotsar båda 
Från dig, den njutning av det år som drar 
Den årstiden som i mig du kan beskåda 
 
Visa mig din avbild i någon gammal bok 
Är det annat än min egen när jag hyllar dig? 
Egen vision kan ej hålla det som fångats med krok 
Men blekas ska ej din sommar som är evig 
 
Hälsa mig knappt med denna sol, din blick 
Den är stjärnan som varje irrande skepp fick 
 
 

Max Bolly håller låda i Guldskogen (MMDO13) 

GC-kod: GC4528V Koordinater: N 59° 19.700 E 017° 48.900  
Attribut: Available during winter 
 
Min gode vän Max Bolly gjorde nyligen ett Sverigebesök. Han kommer från det lilla 
fredliga kungariket Silurien, som ligger mellan Albanien och Makedonien. Här på 
Lovö tog Max och jag långa promenader i skogen. Eftersom vi båda är intresserade 
av geocaching och mer specifikt mystar, pratade vi bland annat mycket om 
matematik och koordinater. Efter en stund stannade Max upp och frågade mig: Har ni 
alltid haft så där ologiska räkneord? Jag menar t ex ordet tjugo. Det uttrycker två 
gånger tio, men ändå finns varken ordet för två eller ordet för tio med i tjugo, i alla fall 
inte i någon igenkännbar form. I Silurien har vi ett talessätt: "Två skopor glass kan 
aldrig mätta en gris." Det betyder... eller ja, det är svårt att översätta. Hur som helst, 
det jag skulle komma till är att på siluriska har vi alltigenom logiska räkneord. Lika 
logiska som våra siffror, även om det av historiska skäl finns en viktig skillnad mellan 
siffrorna och räkneorden. Ni borde lära er av oss. Sedan tog Max fram en burk ur 
rockfickan, placerade ut den i naturen, tittade på sin GPS och sade: Om jag nu skulle 
vilja berätta för någon annan silurier var den här burken finns, så skulle jag på 
siluriska bara säga "not kobiwankokobi grat biwankokobi dutt kokowawankowanko 
est biwankobibibi grat kowankoko dutt kobibibiwawankokowanko". Så enkelt och 
logiskt. Efter detta lilla samtal styrde vi kosan hem till stugan, för en het kopp te. 
 
Två dagar senare åkte Max hem till Silurien igen. Det är alltid så roligt att träffa 
honom. Jag hoppas verkligen han kommer tillbaka fler gånger. 
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Siffror i Guldskogen (MMDO13) 

GC-kod: GC452H2 Koordinater: N 59° 19.650 E 017° 48.600  
Attribut: Available at all times, No tree climbing, No field mystery. 
 
N59 2A2B2C2D2E2F3G103/1000 E17 2I2J2K17L353/1000 
 

 

Tvåhundrasextiofyra i Guldskogen (MMDO13) 

GC-kod: GC3JED2 Koordinater: N 59° 19.650 E 017° 48.768  
Attribut: Not Available During Winter 
 
Jag är bibliofil. Ja du vet, en sån där som samlar på böcker. Och det är lite som 
fågelskådning - rätt vad det är kan det vara någon som ringer och säger att de har 
sett just den där boken som de vet att man är på jakt efter, och då gäller det att 
handla snabbt. 
 
För mig har det alltid funnits en bok som jag har velat ha tag på mer än någon annan, 
och det är August Strindbergs första bok, Från Fjärdingen och Svartbäcken, i första 
upplagan från 1877. Så, i lördags ringde en vän i Nyköping, och sa att hade sett den 
på ett lokalt antikvariat. Tyvärr var det drygt en månad sedan, men han hade blivit 
hastigt sjuk och inte kommit åt att ringa förrän nu. Jag blev förstås eld och lågor, och 
ringde genast upp antikvariatet i fråga. De sade att de mycket riktigt hade haft den, 
men att de sålt den till ett litet antikvariat i Mariefred. Jag ringde upp det antikvariatet, 
och ägaren kunde berätta att han mindes boken mycket väl, men att han redan 
dagen efter hade sålt den till en känd samlare från Norrköping. Jag ringde denne 
samlare, bara för att få veta att han hade sålt boken till ett antikvariat i Örebro redan 
samma dag som han köpt den. Självklart ringde jag Örebro-antikvariatet, men de 
hade sålt boken vidare till ett antikvariat i Eskilstuna. På det här viset fortsatte det, via 
antikvariat i Mariefred (dock inte samma), Uppsala, Malmö, Västerås och Tingsryd. 
Därefter hade boken hamnat i Kristianstad, sedan Mönsterås, Skövde och Bursträsk. 
Vid det här laget hade jag börjat ge upp hoppet, men när jag ringde upp antikvariatet 
i Burträsk, visade det sig faktiskt att de hade sålt den till ett antikvariat i Stockholm, 
där jag bor! Jag ringde dem, och tror ni inte att de hade den kvar? Priset var också 
helt överkomligt, så det blev affär. Vilken historia, va? 
 


