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Vad de två schweiziska 
studenterna trodde skulle 
bli ett häftigt  överlevnads-
äventyr ute i Hebys skogar 
slutade i en katastrof. 

HEBYS VILDMARK. – Bara minu-
ter innan vi skulle gå och läg-
ga oss, såg vi hela vår koja, 
med sovsäckar, kläder och 
kamerautrustning för 200 
000 kronor, brinna upp. Vi 
kunde ha dött, berättar en 
fortfarande aning skärrad 
18-årig Pascal Danieli när SA 
träffar de två ungdomarna i 
Uppsala.

Det började som ett även-

tyrligt skolprojekt. De två 
18-åringarna Pascal Danie-
li och Simon Hischier skul-
le under mitten av julimå-
naden videodokumentera 
deras erfarenheter och skri-
va en uppsats om överlev-
nad i naturen.

– I tio dagar ville vi kla-
ra att vara helt ute i det vil-
da. Ingen mat och inget tält. 
Sverige var ett naturligt val 
för oss, då Schweiz är så pass 
reglerat. Just Heby valde vi 
ur en slump, säger Pascal 
Danieli.

Under de tre första dyg-
nen gick det som plane-
rat. Fisk fanns i massor och 

elden höll dem varma. 
– Helt plötsligt slutade 

fisken nappa. Vi hade ing-
en mat. Vi stod i flera tim-
mar – dagar till och med. Till-
slut orkade vi inte mer och 
vi tvingades att hitta mat 
på annat sätt, säger Simon 
Hischier.

Efter ungefär tre dygn på 
enbart vatten och blåbär 

var de två tonåringarna helt 
utmattade.

– Det var svart framför 
ögonen när jag vaknade 
upp om morgnarna. Allt vi 
kunde göra var att ligga stil-
la och bara sova bort dagar-
na. Vi  insåg om vi skulle kla-
ra vårt mål på tio dagar och 
då måste vi spara på energi, 
säger Pascal Danieli.

Det var först i slutet på den 
sjätte dagen som situatio-
nen gick från askan in i den 
bokstavliga elden.

– Vi satt vid lägerelden och 
såg hur en liten låga började 
bildas på taket till skyddet. 

Vi fick panik och kastade allt 
vårat dricksvatten på den, 
säger Pascal Danieli. 

Det visade sig lönlöst, då 
elden inom loppet av några 
sekunder spred sig och slu-
tade i ett inferno.

– Vi måste rädda kamera-
utrustningen, skrek jag åt 
Simon som snabbt slog in ett 
hål på baksidan för att kring-
gå elden.  Det var precis att 
vi hann innan lågorna helt 
hade slukat kojan.

Kamerautr ustningen 
klarade sig nätt och jämt. 
Problemet var snarare att 
skyddsväskorna hade tagit 
skada. 

– Vi sov under bar him-
mel den natten och bestäm-
de oss för att bygga ett nytt 
vindskydd dagen därpå, 
säger Simon Hischier.

Det visade sig heller ingen 
enkel sak när ett kraftigt 
regn plötsligt bröt ut och 
förstörde den nybyggda 
hyddan.

 – Det var vid det här laget 
vi insåg att vi måste ge upp 
eftersom kamerautrust-
ningen riskerades att ska-
das av regnet, säger Pascal 
Danieli och fortsätter:

– Trots alla motgångar är 
vi ändå nöjda med försöket.
ERIK CEDERVALL

Farlig naturupplevelse

Hebys vildmark var på 
väg att kosta dem livet

INFERNO. Kort efter att lågan hade fäst sig på taket till kojan.  Foto: läsarbild
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ÄVENTYRARE.  Från vänster: De två 18-åriga schweizarna Pascal Danieli och Simon Hischier strax 
innan deras överlevnadsprojekt.

FÅNGAT. Fisken räckte gott och väl de första tre nätterna, men dagarna därpå skulle kosten bestå 
av enbart vatten och bär. 

Den här typen av äventyr 
är inte ovanliga menar 
Svenskt Friluftslivs Ulf Sil-
vander. Men det gäller att 
ha rätt kunskap.

HEBY. – Jag märker en rad 
nya trender i frilufsandet, 
där vissa kanske går mot det 

bekväma hållet och de andra 
mot det mer extrema, säger 
Svenskt Friluftlivs general-
sekreterare Ulf Silvander. 

Problemet med den sena-
re är att många av de perso-
ner som bestämmer sig för 
att bestiga det högsta berget 
eller paddla kanot i de farli-

gaste forsarna, ofta inte är 
tillräckligt förberedda.

– Man vill gärna göra något 
häftigt på direkten och skip-
pa inlärningskurvan. En 
klassiker är att på den för-
sta utflykten försöka besti-
ga  Kebnekaise. 

Även om det inte finns 

några direkta siffor tror ändå  
Ulf Silvander att intresset för 
frilufsandet har ökat, men 
på samma gång har kunska-
pen minskat.

– Det känns som att flera 
ger sig ut idag än de gjorde 
förr. Men med mindre vet-
skap i bagaget. Det gäller 

inte bara befolkningen här 
i Sverige men i hela Europa.

I fallet med de två schwei-
ziska tonåringarna tycker 
Ulf Silvander att det vikti-
gaste är att först och främst 
höra sig för och därefter 
avgöra hur man vill planera 
sitt äventyr.

– Den svenska friluftsli-
vet är väldigt populär bland 
många turister, vilket säkert 
är tack vare allemansrätten. 
Men då är det viktigt att man 
vet vad som gäller. Tips är att 
kolla med markägarna och  
reglerna i naturen.
ERIK CEDERVALL

Vildmarksexperten: mer äventyrslust men mindre kunskap idag

 ’’ Vi satt vid 
lägerelden 

och såg hur en liten 
låga började bildas 
på taket till skyddet. 
Pascal Danieli, 18 år


