GC7NMQ4 – Winston
Sir Winston Leonard Spencer-Churchill (1874-1965), brittisk politiker, författare, officer. Brittisk
premiärminister 1940-1945 och 1951-1955. Minst lika känd för den karaktäristiska cigarren och
alkoholkonsumtionen, som för de inspirerande tal han höll i parlamentet under andra världskriget.
Tal som samlade och styrkte ett pressat Storbritannien under svåra stunder, och som ofta skrevs om
och ändrades i sista minuten. Nedan följer ett utdrag ur ett av många klassiska tal, som hölls i
underhuset i juni 1940:

We shall go on to the end
We shall fight for victory
We shall fight on the seas and rivers
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We shall fight with growing confidence, with growing strength in the air

Vid frågor rörande eventet, kontakta Kjell “mtekla” på tfn 072 717 14 07
We shall defend our island, whichever the cost may be
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We shall fight on the beaches
We shall fight on the landing strips

18. How to reveal
a witch

We shall fight in the fields, or in the streets
Britain shall fight in the hills

19. In the Town
Where I Was
Born..

We shall never retreat
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GC7N707 – Dr Jekyll & Mr Hyde / GC7N6ZQ – Nessie
Kod/code: 044

21. Big Ben

GC7N7G2 – Big Ben

22. Winston

23. Fish n' chips

24. Iron Maiden

25. Agent 007

Londons mest kända sevärdhet Big Ben har blivit en symbol för staden och Storbritannien och är en
prydnad för Westminister Palace. Med Big Ben avses själva klockan i det norra klocktornet av
Westminister Palace, inte tornet som många besökare tror.
Big Ben sitter i det högsta tornet på Westminister Palace och dess officiella namn är Great Bell of
Westminister. Det lekfulla smeknamnet lär ha tagits av byggherren Sir Benjamin Hall, som ansvarade
för klockgjutningen. Westminister Palace är platsen för Storbritanniens parlament. Det stilfulla tornet
reser sig 96,3 meter över marken. Det finns sju klockor i tornet, och den största i mitten är själva Big
Ben. Klockan göts år 1856. De kom dock att dröja innan själva tornet byggts färdigt. Först år 1859
kom Big Ben på plats.
Big Ben har klarat sig från större katastrofer. En del av Westminister Palace förstördes under
bombningar i andra världskriget, men klockan höll sig hel.
Big Ben slår varje heltimme. De mindre klockorna bredvid slår för kvarter och halvtimmar etc. Efter
själva slaget, så spelas det en melodi. Det är 4 olika delar av en och samma melodi för respektive slag.
Genom åren har hon hållit en förvånansvärt bra tid. Klockan har bara stannat en enda gång.

26. Bollocks!

I tornet finns celler inbyggda. Dessa är till för att användas om parlamentsledamöterna allvarligt
bryter mot de regler som finns. Det händer dock inte så ofta. Senast någon satt inlåst här var år 1880.
Klocktornet är i allmänhet inte öppet för allmänheten.
Fakta om Big Ben

27. Dr Jekyll &
Mr Hyde

28. Nessie

Vikt: 13,76 ton
Hammarens vikt: 203,2 kg
Längd minutvisare: 4,3 m
Längd timvisare: 2,7 m
Höjd: 2,2 m
Diameter: 2,9 m
Slagton: A
Beskrivning av melodin

29. Kanaltunneln

Klocktornet innehåller även sex mindre klockor. Klockorna har slagtonerna B, C, G, F, D och E. De
spelar en melodi som är 53 toner i längd totalt, men som aldrig spelas helt och hållen rakt av.
Varje kvart spelas alltså olika sekvenser av dessa permutationer, enligt följande:
Heltimme:
Kvart över:
Trekvart (kvart i):
Halvtimme:

A-F-G-C-D G-F-A-B-C-D _ D-C-G-F-B-A A-F-G-C-D-B G-C-D-A-F
C-B
C-B
G-E-D-F-C-B-A C-B-A _ D-C-B-A-G A-F-D-B-G-C

GC7N6KH – AR_Brexit

GC7N6KM - In the Town Where I Was Born...
How well do you know your Beatles? Can you match the lyrics with the correct song title? The cache
can be found at N59 10.(C-J)(K-B)(F-D) E18 07.(H-L)(A-G)(E-M)

This cache makes use of the application Metaverse which can be downloaded on your phone via the
following QR codes:

iOS

Android
A Nothing's gonna change my world B
C Living is easy with eyes closed

D Got to be a joker he just do what you please

E … is in my ears and in my eyes

F

G Ooh, I need your love, babe

H You were only waiting for this moment to arise

J

K

You know you should be glad

L The girl that's driving me mad
Once upon a time, in a land not so far away, there lived a Queen. She was a good Queen, a
reasonable and understanding Queen, and she presided over her subjects in a rightful and just
manner. She no longer beat them and forced them to work like her predecessors did. She even gave
them control over their own fate to the greatest degree possible. Like when her subjects decided to
join the rest of Europe in the pursuance of world peace she was glad and wished them well, even
despite the fact that this meant a certain loss of sovereignty for her and perhaps even the citizens of
this dismally wet, muddy island they inhabited.
But now, after years of peace and prosperity, there are rumours that all is not well in the Kingdom so
she has summoned, you, her most trusted adviser, to her castle at the published coordinates, to
provide a status update on the rumoured disturbances in this land of rolling green fields...
All events, occurrences and opinions expressed in this augmented reality experience are entirely fictional and do not
necessarily mirror reality. Only the first and last stage in this AR cache need to be visited in order. Those in between can
be visited in which order you like.

Scan the QR code to begin:

See how they fly like Lucy in the sky

Little darling, it feels like years since it's been here

Don't leave me waiting here, lead me to your
door
M I look at the world and I notice it's turning

