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Genforenings- og Grænsemuseets bestyrelse

Plakaten blev trykt i 30.000 expl.
Eneret: Winds Bogtrykkeri A/S,
Haderslev - Tegnet af kunstneren
Thor Bøgelund

Atter har tegneren Thor Bøgelund
(1890-1959) tegnet en afstemningsplakat, som fik så stor en
udbredelse, at den opnåede det
største oplag af alle danske plakater. Plakaten blev anvendt både i
1. zone og i 2. zone Plakaten
fremhæver befolkningens ret til
selv at bestemme Sønderjyllands
skæbne med henvisning til fredstraktaten fra 1919.
Med farvevalget understreges
kraftigt:-SØNDERJYDERKRÆV-EDERS-RET-STEMDANSK.
Et lille Dannebrog står mellem de
to sidste ord.

- af Lorenz Asmussen

Dette års støttebevismotiv

Protektor: H.E. Ingolf, Greve af Rosenborg

INDVIELSE AF MEDIE-BALKON
Den 10. februar 2012 kl. 16.30 til
17.30 indvier vi vores nye balkon,
som flere bestyrelsesmedlemmer henover det seneste års tid har været involveret i færdiggørelsen af .
Museets protektor H.E. Ingolf, Greve
af Rosenborg og hustru H.E. Grevinde Sussie deltager i indvielsen, til
hvilken alle støttemedlemmer og andre interesserede naturligvis er meget
velkomne.
Balkonen bestykkes med en bogsamling med et udvalg af relevante historiske bøger, en pc´er (søgemaskine) til
vore gæster - og et bord til 10 personer, så man kan sætte sig i ro og fred og

Et kig ned over salen fra den nye balkon

PROFIBER-forbindelse
Vores internetforbindelse er nu fuldt etableret. Det betyder bl.a., at vores nye videoovervågning, alarmsystem og brandalarm kører optimalt. Ca. 90.000 kr. har vi betalt
for at være på forkant med disse ting, som vi udelukkende har kunnet gennemføre
takket være gode sponsorer, et positivt byråd og rundhåndede museumsvenner, som
har understøttet os økonomisk.

Genforenings- og Grænsemuseets bestyrelse kan se tilbage på et godt museumsår i
2011 med et fornuftigt besøgstal på ca. 3.500 gæster - og flere end 50 gruppebesøg
med op til 130 personer i en enkelt gruppe. Kuriøst nok har de to mindste grupper,
som har betalt for ekstraordinær åbning af museet udenfor normal åbningstid, begge
været på bare 2 personer. Disse kom fra Ringkøbing og fra Vordingborg. Vi kan notere os mange spændende aktiviteter og tiltag afholdt i 2011, men det får ikke bestyrelsen til at ryste på hånden ved planlægningen af 2012, som på flere måder tegner til
at overgå 2011 med hensyn til arrangementer - og aktivitetsniveau.

Nøjjj, hvor bli´r 2012 altså spændende…..

JANUAR 2012

Kaj G. Nielsen
Formand for Genforenings - og Grænsemuseums Fonden

Jeg vil – på hele bestyrelsens vegne – gerne sende alle museets venner og støttemedlemmer en varm hilsen med en stor TAK for den støtte, som De hver især
har ydet museet i 2011. Vi håber, at den opbakning og tillid, som hidtil er
blevet os til del, må fortsætte i 2012.

Program og tidspunkter for vores mange arrangementer vil blive lagt ud på museets hjemmeside og på Kultunaut. Men også via dagspressen kan man informere
sig, så hold godt øje med museets arrangementer disse steder!

”QUIZ” - og ”GÆT HVAD DET ER?”-aften
Til efteråret arrangeres en spændende aften på museet og på Den gamle Grænsekro for alle interesserede. Frode Munksgaard, kendt af alle fra TV, vil være omdrejningspunktet i en festlig aften - en kombination af ”quiz” og ”gæt hvad det
er”, hvor vi håber, at vi kan få nogle muntre ”kendisser” til at stille op til tvekamp
om genforeningshistorien.

Kræmmermarkedet i fjor begejstrede mange, så lørdag den 4. august 2012 inviterer vi igen til Kræmmermarked på P-pladsen syd for museet. Her er plads til ca.
35 - 40 kræmmere. Også helikopterrundflyvningen gentages, så de, der ikke nåede en flyvetur i 2011, får muligheden igen.

HISTORISK LØB/GÅTUR
I fællesskab med Christiansfeld Løbeklub arrangerer vi, når foråret bider i næsen
og træerne igen grønnes, et historisk løb med museet og danmarkshistorien i centrum. Sjovt og anderledes arrangement, som både løbeklubben og vi glæder os til.
Er man ikke til løb, men hellere vil gå, er man også velkommen til at deltage. Der
vil være indlagte opgaver og præmier til de deltagende vindere.
KRÆMMERMARKED

FUGTPROBLEM løses
En ekstrabevilling fra Kolding Kommune på 125.000 kr. gør, at vi nu kan få løst
et fugtproblem i museets ældste bygning. I ugerne 8-12 (incl.) klares det indvendige fugtproblem i den ældste bygning. Tapetet skal fjernes fra ydervæggene, som
skal pudses op og behandles mod fugt. Dette indvendige arbejde betyder museumslukning i de 5 uger, som dette arbejde varer. Heldigvis foregår det på et tidspunkt, hvor museet alligevel er lukket, og gruppebesøgene er få. Vi lukker op i
nyrenoverede lokaler til påskeferien. Udvendigt skal der bl.a. lægges dræn og laves sokkelarbejde. Dette arbejde sker efter 1. april 2012.

læse i håndbibliotekets bøger - eller holde et hurtigt møde. Også dette projekt er
vi taknemmelige for stor sponsoropbakning til!

Elektronisk nyhedsformidling:
Til de af vore medlemmer, som har e-mail, kan vi tilbyde at tilsende smånyheder om
museet i løbet af året. Send blot Deres e-mailadresse til info@genforeningsmuseet.dk

adresseændring til Genforenings- og Grænsemuseet. På forhånd tak.

Ved ADRESSEÆNDRING: Husk venligst ved adresseskift at sende Deres

Mange hundrede fik en snak om
museet med bestyrelsen - og - i
tilgift - en flot museumsbrochure
med hjem i indkøbstasken. Det var
igen en af de RIGTIG gode dage.

Repræsentanter for Genforenings- og Grænsemuseets bestyrelse - og
medbragte julemand - fik
rigtig mange i tale ved julefremstødet i SuperBest,
Christiansfeld søndag den
4.12.2011.
Julemanden - alias kustode
Per Wive - begejstrede både
små og store - og mange af
de små bedyrede, at de sandelig var artige og indviede
samtidig julemanden i deres
julegaveønsker…
Julemanden var hjælpsomheden selv
Bestyrelsesrepræsentanterne
- og tegner/forfatter Leif Gr.
Thomsen - havde også travlt. 16 støttebeviser, 87 male- og fortællebøger og flere andre af
museets publikationer blev solgt i løbet af dagen, og salget indbragte omkring 5300,- kr.
Den helt store overraskelse for de travle handlende var dog museets gratis ”tombola”. 600
lodder -1 gratis lod pr. person - med mulighed for at vinde en af de 40 fine præmier - lige
fra store tøjbamser, fribilletter og
gavekort til gratis rundvisning på
Her ses Frank Smits t.v. og Leif Gr. Thomsen t.h.
museet for op til 10 personer - incl.
et støttemedlemsskab i 2012 - som
var sat på højkant. De flotte præmier var uden udgift for museet.
Museet havde selv udstedt en del
gavekort - resten af præmierne var
sponsoreret.

Masser af succes…..

Om denne færgefart går mange historier - bl.a. denne:
Niels Skrædder og hans kone Mine havde en dag en aftale med en vagtpost om, at de
måtte ”tage over grænsen ved Nielsby” for at besøge en søn. Udturen gik godt. Men hjemturen blev ikke efter programmet. Niels var kommet over, men da Mine skulle gå om
bord, vippede båden, og hun faldt i vandet.
Niels, der stod og så til, jamrede ynkeligt: - Jaamen, hvordan skal Mine da kom øwer?
Jaamen, hvordan skal Mine da kom øwer? Det var forfærdeligt, for han kunne ikke hjælpe
hende. Mine blev dog fisket op og færget over grænseåen.
Men nu gik det helt galt. Tiden var forpasset. Der havde været vagtskifte, og nu blev de
anholdt og ført til Flensborg under militær eskorte. Her blev de indsat i arresten og sigtet
for illegal grænsetrafik.
Det hele endte dog med, at de efter et par dage kom hjem igen. Det triste var forbi. Nu
kom det sjove:
Niels Skrædder kunne rigtig fortælle om slagets gang: . Ja, å så mått vi i fængsel å sov o
en skafot! Det blev der megen morskab af. Senere forlød det selvfølgelig, at der var set en
mine i Kongeåen.
- Men det var nu bare Niels´ kone - Mine Skrædder, der var blevet set…”

Fra det første nummer af et blad, som Lokalhistorisk Udvalg i Lintrup sogn syd for
Kongeåen har udgivet, gengives her en festlig historie om den dansk-tyske ”færgerute”
på Kongeåen under l. verdenskrig:
”En af Skandinavien-Amerika linjens passagerbåde hed Oscar II efter den norsk-svenske
konge af samme navn. Den sejlede på ruten København - Oslo - New York, og med den er
også mange danske emigranter - mange dansksindede sønderjyder - sejlet mod en ny
fremtid i USA.
Men der var også - stik imod alle regler om navngivning af skibe - en anden Oscar II.
Denne skude sejlede på Kongeåen under 1. verdenskrig. Passagererne var folk, der hentede lidt proviant i Danmark.
Skuden var en stor trækasse, og kaptajnen var fodermester på Nielsbygård vest for Foldingbro.
Fartplanen måtte naturligvis afpasses efter de tyske grænsevagter og toldere. Ikke fordi de
skulle være til stede, når Oscar II anløb Tyskland - snarere tværtimod……

Dansk - tysk ”færgerute” på Kongeåen

Som noget nyt tilbyder vi, at virksomheder - små eller store - f.eks. alternativt kan vælge
at købe et firma-støttebevis til 1000 kr. For dette beløb får virksomheden et støttebevis og muligheden for i løbet af sæsonen - efter eget valg - at tage virksomhedens medarbejdere (max. 75 personer) gratis med på museumsbesøg på Genforenings- og Grænsemuseet incl. foredrag - og evt. film - i forbindelse med f.eks. en personaleudflugt eller lignende. Ønskes denne mulighed IKKE, vil tegning af et normalt støttemedlemsskab naturligvis glæde os.

Støttemedlemsskab for VIRKSOMHEDER:

Et støttemedlemsskab tegnes kun for 1 år ad gangen. For 150 kr. får man tilsendt museets flotte støttebevis. Desuden får man gratis adgang på museet i hele 2012. Og endelig
støtter man mindet om dette væsentlige afsnit i Danmarkshistorien

Støttemedlemsskab for PRIVATE:

STØTTEMEDLEM i 2012?

fra Christiansfeld Skole - som efter en
kort introduktion i farvelægningsteknikker af tegneren selv - gik i
gang med at læse og farvelægge
fortælle- og malebogen for at kunne
bedømme den. Det skete på Genforenings- og Grænsemuseet.
Det er Leif Gr. Thomsen, tidligere bestyrelsesmedlem på Genforenings- og Grænsemuseet, i det daglige nu kontaktperson og guide for museets mange besøgende grupper,
som for museet har tegnet og skrevet sig igennem Genforeningens historie - med en nem
tilgang til denne - og med klar adresse til det lidt yngre publikum.
Anført af Leif Gr. Thomsen farvelagde Peter, Mathias, Maja, Christine og Caroline fra
Christiansfeld Skole ivrigt siderne i malebogen.
Ca. 30 - forældre, bedsteforældre, lokalpolitikere, støttemedlemmer og andre interesserede, var mødt op, da formand Kaj G. Nielsen bød velkommen.
Eleverne, som udgjorde dommerpanelet, skulle hver især give fortælle- og malebogen en
Smiley og gerne skrive en ledsagende bemærkning. Bl.a. skrev Christine: ”Den er Megagod og tegningerne er fantastiske”. Forventeligt fik bogen derudover bedste bedømmelse: 5 Super Smileys.
Forfatteren og Genforenings- og Grænsemuseet håber, at man med dette nye tiltag om,
hvordan det har været at leve i Sønderjylland under tysk herredømme, og hvorfor Gen-

….3 elever venter spændt på tegneren/
forfatteren Leif Gr. Thomsen…..

Genforenings- og Grænsemuseet har udgivet genforeningshistorien i børnehøjde i form
af en male- og fortællebog for store og små
om Genforeningen 1920, hvor farveblyMalehæftets forside...
anter og læs-let-tekster er en del af den
taktik, der kan være med til at skabe øget
historieinteresse hos de mindre og lidt
større museumsgæster.
Titlen er “Genforeningen 1920 - en historisk fortælle- og malebog for familiens
store og små”. Bogen er trykt i 600 eksemplarer. Trykningen er muliggjort ved et
sponsorat fra Terminalen HELLE A/S i
Kolding. Malebogen er en oplagt gaveidé fra
forældre og bedsteforældre til familiens
mindste. God at læse op fra.
Man kunne torsdag den 10.11.2011 kl. 14.30
møde tegneren og forfatteren samt dommerpanelet - en håndfuld farvelæggende elever

GENFORENINGEN I BØRNEHØJDE

Buskmosevej, DK 6300 Gråsten, tlf. 7465-0101

Dette Nyhedsbrev er udsendt med støtte af

Da Christian X den 10.7.1920 red over grænsen i anledning af
Sønderjyllands Genforening med resten af Danmark, løftede
præstefruer i Åstrup, Elisabeth Braren, f. Mynster, sin datter, den
9-årige Johanne op til Kongen, så Johanne kunne give Kongen
blomster. Kongen tog Johanne op til sig på hesten og….
Læs hele historien i ”PIGEN PÅ DEN HVIDE HEST - En
livsberetning og et lille stykke Danmarkshistorie” - af Johannes mor, Elisabeth Braren.
Hæftet (28 sider) kan
købes på Genforenings- Johannes hvide kjole er af Johannes datter, Eli Fredskilde, afleog Grænsemuseet for
veret til samlingerne på Museet på Sønderborg Slot. Kjolen ses her i
30,- kr. (+ evt. porto).
en tidligere udstilling på Sønderborg Slot.

Hun blev løftet op på Kongens hest..

De politiske partier i Kolding Byråd har indgået et budgetforlig for 2012. Dette betyder, at
Genforenings- og Grænsemuseet fra 2012 får hævet det årlige driftstilskud med 52.000 kr.
til 126.000 kr. om året. Desuden får museet 125.000 kr. til endelig at få ordnet et
fugtproblem i vægge og sokkel i den ældste udstillingsbygning.
Det forhøjede driftstilskud giver bl.a. museet mulighed for at gennemføre flere aktiviteter,
spændende udstillinger og for indkøb af nødvendigt inventar.
Museet har igennem årene søgt fondsmidler til mange tiltag. Flere fonde har glædeligvis
set på ansøgningerne med stor velvillighed og har understøttet museet betydeligt med
økonomiske tilskud. Bestyrelsen vil fortsat være afhængige af denne støtte og vil søge
støtte hos fondene, når helt specifikke ønsker står på ønskesedlen.

Politikere forhøjer museets budget

Hvis læsere af Nyhedsbrevet ønsker
bogen fremsendt pr. post er prisen 40
kr. pr. bog + 21,- kr. ekstra til porto (=
porto for maks. 2 bøger). Bøgerne
sendes som B-post. Bestilling kan ske
Eleverne fra 5.kl., Christiansfeld skole
med mail til:
- Leif Gr. Thomsen for bordenden
info@genforeningsmuseet.dk - eller
med en skriftlig bestilling til museets
adresse. Også tlf. 2283 1879 kan benyttes til bestilling.

foreningen betød så meget for så
mange, kan øge den generelle historiebevidsthed hos denne målgruppe.
I dagens glade anledning var der gratis
adgang på Genforenings- og Grænsemuseet for alle fra kl. 14.00 til 17.00.

TIP: Få på Genforenings- og
Grænsemuseet historien om
den forsølvede hestehov - den
hov, som først ramte sønderjysk jord …….

Ved ADRESSEÆNDRING:
Husk venligst ved adresseskift at
sende Deres adresseændring til
Genforenings - og
Grænsemuseet.
På forhånd tak.

Støttemedlemmer - gratis adgang

Desuden åbent i påske- og
efterårsferien og alle week-ends
i september

Åbningstider 2012:

En helt hvid hest var det dengang vanskeligt at fremskaffe, men grev DanneskjoldSamsøe på Visborggaard ved Hadsund havde netop et par år før indført en helt hvid hest,
en vallak, fra Irland, og denne blev stillet til rådighed for kongen. Den var til daglig grevindens ridehest, og dens navn var Malgré Tout - ”Trods alt”.
Henrik Nielsen tjente i de dage som førstemand i stalden, kusk og chauffør på Visborggaard, og på baggrund af hans store pålidelighed og dygtighed blev han udset til at bringe
hesten frem. Den blev sendt med toget sydpå, og det blev Henrik Nielsen, der red den til
Dalhavegaard ved Taps, hvor den blev opstaldet, til kongen skulle benytte den. ”I forvejen
havde greven og jeg trænet hesten op i skovene hjemme omkring Visborggaard”, fortalte
Henrik Nielsen dengang. ”Skovens folk blev samlet, og de løb frem imod Malgré Tout og
råbte hurra og svingede med huerne, indtil den havde vænnet sig til det. Jeg gik ved siden
af den under kongens ridt, og bagefter takkede han mig og bad mig hilse greven og sige,
at Malgré Tout havde opført sig udmærket”.
Der er gået sære historier om hestens skæbne. Sandheden er, at den blev syg et stykke tid
efter at være kommet hjem. Dens hove ligefrem rådnede væk. Jeg mener at mindes, at
greven skrev om hestens tilstand til kongen, der svarede, at så var der vel ikke andet at
gøre end at slå den ned og give den en hæderlig begravelse. Jeg skød den selv, og den blev
begravet og fik et mindesmærke på godset, fortalte Henrik Nielsen, som mindedes de bevægede højsommerdage i Sønderjylland i
1920, da han også var et led i, at eftertiden
kunne komme til at danne sig et billede af
den lykkelige stemning: Kong Christian red
1. juni - 31. august 2012.
Daglig (undt. mandag) kl. 10 - 17
over grænsen på den hvide hest - trods alt”.

den hvide hest ved Genforeningen den 10. juli 1920. På malerier og fotografier blev den
store nationale begivenhed foreviget, så kommende slægter kunne danne sig et begreb om
den stemning, der herskede, da Danmarks konge atter red ind i det gamle danske land.
En af dem, der var med ved denne lykkelige begivenhed, var den nu 82-årige Henrik Nielsen, der sine sidste år boede på De gamles Hjem i Pedersborg ved Sorø. Hans deltagelse
havde sin ganske specielle baggrund. - Det var nemlig ham, der bragte den hvide hest
frem til kong Christian X's historiske ridt.

”Alle danske kender det gribende billede af kong Christian X, der rider over grænsen på

- Henrik Nielsen, der førte den historiske hest frem til Kong Christian den Tiende, mindedes begivenheden i 1970 - som 82-årig. Historien har vi fra et avisudklip, men desværre kan vi ikke se fra hvilken avis.

På den hvide hest over grænsen - trods alt

Frederikshøj

Frederikshøj

Sønderborg

Dybbøl

Frederikshøj

Frederikshøj

Frederikshøj
Haderslev

Vær altid sikker på, at navn og adresse sendes med indbetalingen

Overfør beløbet fra bank til museets gironr.:
Bankens reg. nr.: 9743 - og kontonr.: 0622834
Betal indbetalingskort - udfyld med kodelinie og kontonr.:
Kodelinie +01 og kontonr. 0622834

a

Betal støttebeviset NEMT, HURTIGT og BILLIGT
via NETBANK:

Det var perfekt timing:
Vejret, pladsforholdene,
kræmmerne, helikopteraftalen, aftalen med landmænd om etablering af en
heliport, ekstra parkeringsmuligheder, trafikafvikling, samarbejdet
med Taps Borgerforening
om opsætning af flag og
Den gamle Grænsekro,
som bød kræmmerne indenfor på et gratis lækkert
pølsebord imellem kl. 13
og kl. 15.
Jo, alt gik op i en højere
Museet og kræmmerområdet set fra helikopteren
enhed, da museet den 6.
august 2011 for første
gang afviklede et såkaldt Bagagerums-, Trailer- og Kræmmermarked.
34 hobbykræmmere og 7 børnekræmmere mødte op. Dagen igennem var der rigtig mange
interesserede købere.
Et rundspørge blandt kræmmerne sidst på eftermiddagen viste en udbredt tilfredshed med
dagens forløb og salg. Flere ønskede allerede at bestille samme stadeplads til et muligt
marked i 2012. Det skortede ikke på pæne ord om arrangementet, men også stor ros til
kræmmerne fra museumsbestyrelsen. Da pladsen lukkede kl. 17, og alle kræmmerne var
kørt hver til sit, lå der ikke et eneste stykke papir tilbage. Alt var ryddet op. Tak for det.
Også helikopterrundflyvningen, som blev udført helt efter flygæsternes ønsker, blev en
stor succes: “Hvad vil du helst se fra luften? Hejlsminde, Christiansfeld eller….
Mere end 50 personer blev rundfløjet - heriblandt en dreng på 8 år fra Christiansfeld, som
fik turen i fødselsdagsgave af sin mor og far, som mente, at en pengegave var for kedelig
og derfor vekslede den til en flyvetur. En anden nåede i løbet af dagen ud på to helikopterrundture over området….

Den indre kræmmer blev fundet frem…..

GPS-baseret formidling af Danmarkshistorien vinder indpas på museet. To ildsjæle
indenfor geocaching har netop lagt en helt ny skattejagt ud på nettet, så ligesindede

Genforenings- og Grænsemuseet hånd
i hånd med geocachere

Den 17. september var så igen den store dag for alle: Årets udflugt for kustoder, museumsvenner og
bestyrelse.
I alt 34 havde taget
sig tid til at deltage.
Rejseleder og turplanlægger var bestyrelsesmedlem Jens
Jørgen Madsen.
De lækre medbragte
rundstykker - igen i år
sponseret af Bager
Jørgensen, “Honningkagehuset” i Christiansfeld - blev indtaget på en fynsk
rasteplads.
Her bydes velkommen til Hestehavegaard
Turen gik nemlig til
Fyns land, hvor vi
bl.a. skulle besøge Hudevad Smedjemuseum. Det var i denne gamle smedie, at
Hudevad-smeden Hans Rasmussen sammen med sin svend Niels Lindeskov Hansen og en lærling fremstillede
“Genforeningsbrønden”, som i dag kan ses
på Genforenings- og Grænsemuseet.
Videre gik det via Damestenen, også kaldt
Hesselagerstenen på 1.000 ton, til middagsmad på Øxendrup Kro - for efterfølgende at
afslutte eftermiddagens program med et
Middagsmad på Øxendrup Kro
besøg på Hestehavegaards Hverdagsmuseum i Årslev, hvor det meste af gården inkl. beboelse - fungerer som et beboet museum. Her fik vi også den medbragte kaffe
og lækkert hjemmebag, som bestyrelsesmedlem Klaus Astrup havde bagt - - - eller var
det hans hustru Sanne? Rigtigt lækkert var det i hvert fald.
Museet er helt unikt, og det var en meget spændende oplevelse for alle os fra Genforenings- og Grænsemuseet at besøge.

Museumsudflugt

Ved den slettede grænse mellem Danmark og Tyskland i 1920

“Får I stadigvæk effekter til museet”? lyder et ofte stillet spørgsmål, som vi kan besvare med et stort JA.
For ikke længe siden fik vi mulighed for at få kopi af nogle privatfotos fra 1920 hos to
støttemedlemmer. Et af disse er ganske specielt. Det viser spidsen af en væltet
grænsesten - formentlig lige på det sted, hvor 1864-1920 grænsen havde sit forløb. Ved
siden af - mod nord - en sten, der viser, at der er 12,7 km til Kolding og 39,8 km til Vejle. Mod syd en sten, der viser, at afstanden til Altona ved Hamborg er 236,3 km. De
øvrige fotos taler for sig selv.

Private fotos fra 1920

kan planlægge en spændende tur i det
danske kulturlandskab.
Niels Nielsen fra Hejsager og Karl Jensen
fra Vilstrup har lanceret en gps-baseret
skattejagt i det historiske område omkring
Genforenings- og Grænsemuseet. Alle
håber, at det vil blive til glæde og
fornøjelse for såvel skattejægere som museum.
Det nye projekts skatte indeholder en historisk og naturmæssig kvalitet, som mange
Karl Jensen og Niels Nielsen
forventes at ville gå efter. Fra skattejægernes side er der gået sport i at være den første, der finder de forskellige skatte. Allerede den dag da skattejagten blev offentliggjort
havde flere skattejægere været på skattejagt i området, kunne man læse på geocachernes
hjemmeside…….. En “skat” eller en såkaldt cache kan indeholde f.eks. en lille børneeller voksengave, som så forventes byttet med en anden gave af tilsvarende værdi efter
motto´et “Byt fair - eller la´ vær´”

