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Kristian Svendsen er
klar til endnu en
skattejagt med datteren Maja.
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Peter
Aakjær
Som leder af Danmark
Meteorologiske Institut har
Peter Aakjær travlt – ikke
mindst når vejret ter sig helt
mærkværdigt. Alligevel bliver
der tid til sommerhus og
musik.
Af SØREN FLOTT

Hvor meget fritid har du?

Blå bog
> Peter Aakjær er 53
år gammel og har
siden 2004 været
direktør for Danmarks Meteorologiske Institut.
> Han er uddannet
fra Københavns
Universitet.
> Han bor med sin kone, psykologen Lise
Merrild, i Birkerød.
> Han er far til to døtre på henholdsvis
20 og 27 år.

Som direktør for DMI har jeg jo meget travlt,
for det er ikke sådan et ni-til-ﬁre-job. Der kan
man godt komme op på 50 – 60 timer om ugen,
men nu er mine børn heldigvis voksne, så nu
er fritiden ikke lige så vigtig. Men jeg sørger
selvfølgelig for at være der, når de er hjemme.
Hvad betyder fritid for dig?
For det første handler det om at slappe af og få
tankerne væk fra jobbet. For det andet er familien meget vigtig for mig. Og på det personlige
plan gælder det om at beskæftige sig med noget, der interesserer én.
Hvad laver du i fritiden?
I øjeblikket bruger vi en del tid på Bornholm,
hvor vi har købt sommerhus. Det er fra 1800taller og ligger virkelig smukt i Svaneke. Jeg
stammer selv fra Bornholm, og når jeg kommer derover, er det en god kontrast til hverdagenes travlhed. Hvis jeg er derhjemme, er der
altid noget at gøre, og arbejdet kan også snige
sig ind.
Hvilke fritidsinteresser har du?
Jeg spiller violin. Mest folkemusik. Jeg spiller
også på drejelire, som er et middelalder-strengeinstrument, hvor man i stedet for at bruge
en bue drejer på et håndtag – deraf navnet.
Lydmæssigt kan det minde lidt om en sækkepibe, og jeg synes, det er et meget fascinerende instrument. Desuden kan jeg godt lide samværet med de andre, når vi spiller sammen.
Rejser du også i din fritid?
Ja, det kan vi godt lide. I julen var jeg i Venezuela, fordi min nevø skulle giftes med en venezuelaner, så der tilbragte vi julen i Andesbjergene. Vi holder meget af at vandre i bjergene og har gjort det en del i Alperne og i
Rocky Mountains, fordi vi har familie i Canada.

LØRDAG DEN 20. JANUAR 2007

På skattejagt
med GPS
Sandsynligheden for at du bor lige i nærheden af
en skat er stor. Det eneste, De har brug for for at
ﬁnde den, er en GPS-modtager.
Af KIRSTEN SØRENSEN

D

et er søndag, solen står højt på
himlen, og sønnike sidder
med hovedet helt inde i computerskærmen. Naturen kalder, far og mor er oplagte til en travetur
i skoven, men hvordan får vi lige lokket
vores unger væk fra skærmen?
Måske kan det lokke dem med en
elektronisk skattejagt. Aktiviteten går
under navnet geocaching, og det eneste
man behøver for at lege med, er en
GPS-modtager og adgang til internettet.
Kristian Svendsen er en af Danmarks mest aktive skattejægere, som
sammen med sin datter Maja har fundet
mere end tusinde skatte i Danmark og
over fyrre i udlandet. I geocachingkredse er de kendt under navnet "farogdatter." Kristian forklarer om begrebet
geocaching:
»Geocaching dækker over en familieaktivitet, som forener teknologi, skattejagt og naturoplevelser. Den vigtigste
rekvisit i legen er en GPS-modtager.
Med den kan man meget nøjagtigt pejle
sig ind på skattene, eller cacherne, som
de hedder i fagsprog. Cacherne er gemt
rundt omkring på offentligt tilgængeli-

ge steder i landet. Det er en fantastisk
sport, og der er så mange gode sidegevinster, at det er svært at lade være med
at blive grebet af det. Vi ser en masse
spændende steder samtidig med, at vi
får serveret historier om de forskellige
områder, vi besøger.«
Familien Svendsen er så grebet af
legen, at de lige måtte en tur ind i den
mørke Rold Skov under Majas konﬁrmation for to år siden. Klædt på i deres
bedste festtøj og med et par nysgerrige
gæster i hælene, drog de på jagt efter
endnu en skat. Og det i sig selv var en
lille fest værd, for skatten var en slags
jubilæum, nemlig Majas cache nummer
100.

Geocaching i praksis
I praksis foregår legen på den måde, at
man gemmer en lille skat, noterer sig
de nøjagtige koordinater, og offentliggør dem på hjemmesiden www.geocaching.com. Herefter står det alle frit for
at ﬁnde skatten, som typisk vil være en
lille vandtæt æske af plastic, der indeholder små sjove ting, som man kan tage med sig. For at legen kan fortsætte
og mange have glæde af den samme
skat, lægger man en ny lille ting i æsken

