
Vi skulle ut och träna 
kompassorientering. 

Det var en vacker höstdag jag 
och barnen skul le ut och träna 
orientering. Vi stack ut till en fast 
orienteringsbana och valde tre punkter 
att ta oss till. Barnen skulle lära sig 
kompass. Vi gick ganska rakt på. Mycket 
oländig terräng bitvis. Härlig dag, allt väl.

När vi skulle åka hem var 
iPhone borta! Grabben hade haft med 
sig sin nya iPhone i skogen. Väl skyddad i 
siliconfodral, sedan en liten plastpåse, och 
slutligen i ett litet läderfodral.

Vi letade...  Konstaterade att 
telefonen gick att ringa. Insåg efter en 
stund att GPS inte fungerade, troligen 
hade push stängts av tanklöst. (Med 
kontantkort går det pengar hela tiden pga 
push.) Vad göra, telefonen låg någonstans 
i skogen utmed en 2 km skogssträcka. 
Telefonsignalen hördes troligen inte 
eftersom han valt en tyst signal och 

paketerat telefonen så att inget hördes 
genom. Vi började leta. Hittade förstås 
inget.

Jag fick en idé... Telefonen söker 
ju upp trådlösa nät så snart  man 
använder den. Jag testade min egen 
iPhone, såg att den söker nät i 30 
sekunder efter att man ringt den. Om jag 
kunde få telefonen att hitta vårt trådlösa 
hemmanät, så skulle vi kunna spåra den!

Hem och hämta WLAN...  Jag for 
hem och packade ryggsäcken med 
bilbatteri, 12-220 volt omvandlare, 
TimeCapsule och ett 3G-modem. Allt 
sammankopplat gav mig det trådlösa 

nätverk som jag visste 
att telefonen kände 
igen - mitt i skogen. 
Dock 22 kg säck.

U t i s k o g e n , 
uppringning var 

30:e meter... Febril spaning på   
MacBook’ens skärm där listan av 

uppkopplade enheter till TimeCapsule 
låg uppe. 

Vi hann gå timmar innan 
grabben i det begynnande mörkret skrek 
till; -”Här är den! Det är en till på listan!” 
-24dB, borde inte vara långt bort...  
Mörkret kom snabbt, vi hann inte ringa 
in den, bara bekräfta signalen. Hoppades 
batteriet skulle räcka till morgondagen...

Dagen efter. Tog den från andra 
hållet.  Jag var förvånad när jag inte fick 
tag på den förrän jag var 20 meter från 
platsen kvällen innan. Lätt regn...

Hittade den!   På en 
liten djurstig låg den, synlig 
på ett par meters håll. Med 
batterivarning. 100 missade 
samtal. 

Total lycka hos 
en 13-åring kan ta många 
former, men han var glad när 
jag meddelade att jag hittat 
den... Nu är push på...

Hur hittar man en iPhone i skogen?

“Tappad” iPhone

Hur hittar man 
iPhone mitt i skogen 
- utan GPS?

Om din telefon har liknande uppkopplingsautomatik 
med Bluetoth eller WLAN, så kan det vara smart att 
testa den här metoden innan du tappat bort den... 

OCH DU DÅ?


