Chiffer!
Chiffer är ett annat namn på "hemlig kod". Det finns många som använder chiffer på olika sätt. Till
exempel banker, militärer och spioner. Och scouter! Med chiffer kan du utbyta meddelanden med
dina kompisar utan att någon annan förstår vad ni pratar om.

Vissa chiffer är för prat. Kan du till exempel gissa vad "joj-a-gog hoh-e-tot-e-ror tot-o-tot-tot"
betyder? Det är rövarspråk, ett pratat chiffer. Andra kända talade chiffer (hemliga språk) är till
exempel Knoparmoj och Månsing.
Men det är vanligt med skrivna chiffer. Det finns massor massor massor chiffer som används av
datorer för att skicka hemlig information, men också väldigt många chiffer som används av
människor.
I scouterna heter ett av de vanligaste chiffren "Brädgårdschiffer". Det innebär att du ersätter
bokstäverna med förutbestämda symboler med 0, 1 eller 2 prickar i.
Om jag skriver alfabetet med brädgårdschiffer ser det ut såhär:
Jag*heter*Christian*krut.
Jag*gillar*vitsippa
* = mellanslag
Ser du mönstret?
• Först kommer det symboler som är "tomma".
• Sedan kommer samma symboler med en prick i.
• Sist kommer samma symboler igen, men med två prickar i.
För att kunna tyda ett chiffer behöver du en "chiffernyckel", en karta som visar vilken bokstav som
motsvaras av vilken symbol.
Här är en chiffernyckel för brädgårdschiffret:

Nyckeln ska tydas så att

Chiffer!
• bokstäverna A–I ska ersättas av streck utan prickar: ABCDEFGHI
• J–S ska ersättas av streck med en prick: jklmnoprs
• T–Ö ersätts med streck och två prickar: TUVXYZÅÄÖ
Förstår du hur det fungerar?
I så fall kan du lösa chiffren som kommer här nedanför!
Ibland önskar jag att någon
förstod vad jag sa men

En scout ör alltid redo!

Glöm inte att ni ska hitta fem
vårtecken.

Uppgift!
1. Hitta 5 vårtecken
2. Skriv ner dem i ett chiffer, antingen det som vi använt ovan eller med eget / annat chiffer.
3. Ta med på torsdag och se om du kan lösa andras chiffer och om andra kan lösa ditt!

