Min personliga upplevelse av Överlevnadskursen den 12-14 novenber 2021
Jag heter Gunnar Andersson.
Det var med viss tvekan som jag anmälde mig, men blev påhejad av Vivi, vår f.d. ordförande.
Helgen innan tränade Freja, vår snart 10-åriga cockerspaniel och jag i ett av uthusen hemma.
Liggunderlaget blåste jag upp så hårt jag kunde och Freja kröp ner i sovsäcken tillsammans med
mig. Det var varmt ock gosigt och Freja snarkade. Dock var det så trångt att jag inte kunde vända
utan att klättra över henne. Efter nån timma hade hon fått nog och rullade ihop sig vid min fotände.
Nu kom kylan krypande och jag glömde nästan hur obekvämt det är med en hoprullad jaktrock som
kudde. Det var en hemsk natt, och jag skyllde allt på sovsäcken och det för hårt uppblåsta
liggunderlaget.
Jag beställde snabbt en ny sovsäck, komforttemperatur minus 16 grader…
Den dök upp dagen innan kursstart. Jag sydde om den gamla till Freja.
Nu tränade vi igen i uthuset och jag frös inte, fast det var inte lika kallt på natten, plus 5 grader.
Fredag 12 november
Ryggsäcken svalde allt utom sovsäck och liggunderlag. Packningen vägde precis 10 kg.
Så var det dags att ge sig av till klubben.
Väl där berättade Hans Ekstrand på sitt oefterhärmliga sätt vad syftet var med kursen.
När vi fick lämna ifrån oss våra telefoner förstod vi verkligen att det inte handlade om en utflykt i
skogen…
Vi var 12 kursdeltagare, 9 kvinnor och 3 män.
Åldersspannet var från 14 år (Ida) till 71 år (jag)
Tuff utmaning för en 14-åring tycker jag, men hon har ju en tuff Cavalier king-Charles spaniel till
sitt försvar mot älgar och vild-vittror…
Sen fick vi lite proviant: En halv buljongtärning, lite peppar och salt och en halstablett.
Vi fick också en påse med grejor: en tom kaffeburk, kåsa, tändstål, ståltråd, första förband, hudsalva
fotlappar, snöre och plastpåsar.
Vi bjöds på varmkorv med bröd… den sista födan på länge skulle det visa sig.
Vi sov på klubben, de flesta i huset, någon i husvagn och någon i sin bil.
Lördagen den 13 november
Revelj klockan 06.00.
Frukosten visade sig bestå av en mugg varmt vatten. Mums!
Vi var marschberedda kl 07.00 efter att ha fått plocka 15 (!) nypon vid torpet äntrade vi en
traktordragen trupptransportvagn.

Redo för överlevnad
En av vovvarna, Annelies Charlie fick panik och kastade sig ut ur vagnen trots sele och täcke…
Matte och vovve intog sin plats med förstärkt koppel och förhöjd puls.
Thobbe körde traktorn med god fart på rejält gropiga vägar.
Det skakade duktigt i släpvagnen (Är det Långben som kör??)
Till slut kom vi omskakade till det första stoppet med 3 stationer. Vi blev indelade i tre grupper.
Vår grupp bestod av 3 spanielar av olika storlek och en vinthundskorsning…
(O-brukshundsrashundarna)
De andra 2 grupperna var Schäfrar och stadiga retrievrar.
På station ett fick vi lära oss att ta ut väderstreck utan karta och kompass. Idel nya saker för mig.
Kompassnål av ståltråd eller synål
Mest udda var ”svenskkompassen” en lång stör som hålls i ena handen och det märks tydligt i
handen om man råkar ändra riktning. Ingen kompass alltså, men ett hjälpmedel för att gå rakt fram.
På station två pratade vi om STOP
Stanna Tänk Orientera Planera.
Det är lätt när man känner sig stressad att rusa åstad utan att ha tänkt igenom alternativen…
Station 3 handlade om ätliga växter, vi tittade på islandslav, tuschlav och stensöta, vi pratade också
om kaveldun. Av dessa växter är det endast kaveldunets och stensötans rot som går att äta rakt upp
och ner. Övriga växter måste behandlas på olika sätt.
Kontentan är att det är svårt att överleva på växter i november…
Bättre att dra upp en fisk eller slå ihjäl en älg som Hans uttryckte det!

Sen var det uppsittning i traktorsläpet igen.
Nu blev vi avsläppta med 100 meters mellanrum för att ta oss genom ett skogsparti från en väg i
norr till en annan väg i söder. Sträckan var okänd. Alla hade en svenskkompass i ena handen och en
vovve i den andra.
Mitt skogsparti var röjt för ca ett år sedan så det låg massor av smågranar kors och tvärs överallt i
en i övrigt väldigt tät och snårig skog.
Med en yvig cockerspaniel i ena handen och en svenskkompass som ideligen stötte emot hinder
kändes färdriktningen alltmer osäker. Jag skulle just använda mina nya väderssträckskunskaper när
jag fick syn på vägen som var vårt mål… Räddad av gong-gongen!
Jag hörde sedan att det var ett ekipage som stötte på en älg i skogen… det bidrog knappast till stabil
kurshållning.

Hans ritar karta. Observera svenskkompasserna på taket!

Nästa moment var dagens lunch.
Vi fick lära os hur man bygger en eldstad och hur man tänder eld med kniv och tändstål.
Tändningen sker med snustorr näver som vi hade samlat innan kursstart och torkat hemma.
Supersvårt tyckte jag.
Alla byggde varsin eldstad och kokade var sina sju och ett halvt nypon i våra plåtburkar.
Det var hela lunchen! Jag åt kärnorna också…

Mina sju och ett halvt nypon puttrar i burken

Sen blev det traktortransport till vårt nattläger
Hans visade hur man gör i ordning ett nattläger med knäpptält (en ca 4 kvadratmeter stor tälduk)
och bädd av granris. Ytan under tältduken blir ca 2 kvadratmeter när det knäpptältet är uppsatt

Lätt klädsel rekommenderades i sovsäcken!

Vi fick följa snitslade spår från vägen till våra lägerplatser.
Lägerplatserna var individuella och belägna minst hundra meter från varandra i tät mörk skog.

Avmarsch mot våra respektive lägerplatser
Det började redan skymma så det fanns ingen tid att förlora!
Dags att tillämpa STOP (Stanna, Tänk, Orientera, Planera)

Vad var viktigast att hinna på den dryga timma som var kvar innan det blev mörkt?
Jag prioriterade
1. Bädden av granris
2. Bivack-tältet
3. Elden

Mitt och Frejas mysiga nattläger. Obs att det är helt öppet hitåt.
När jag fått till bädden och tältet så var det nästan helt mörkt.
Jag snubblade omkring i skogen och bröt (måttligt) torra grenar. En påse näver och kråkris hade vi
fått med oss på färden.
Mina ansträngningar med tändstål och näver bar frukt redan (!) efter ca 50 försök. En i sanning svår
konst. Det blev inte lättare av att man bländades av de starka gnistorna vid varje tändförsök.
Jag var väldigt glad att det inte regnade!!!
Men snart flammade en fin brasa framför min och Frejas nattläger. Jag hällde i lite vatten i min
plåtburk och ställde på elden. Den halva buljongtärningen kändes som en guldklimp och jag
vaktade den noga mot Freja. När jag lagttden i burken på elden gällde det att inte råka välta
burken!!
Jag rörde om med en skogspinne, det var nu helt mörkt.
Sen med försiktighet ner i kåsan. Inte spilla!
Och gud vad god en halv buljongtärning kan vara!

Natten
Vad gör man när buljongen är svald och mörkret och hunden är enda sällskap?
Man kissar och går och lägger sig. Bara 15 timmar till gryningen…
Granrisbädden fungerade jättebra och det var mjukt och skönt. Om det inte varit nedförsbacke till
där Freja sov hade det varit perfekt. Men att försöka somna samtidigt som man inte vill glida av
liggunderlaget är ingen bra kombo!
Freja sov som en stock och när Vivi kom och kollade läget vaknade hon till först när vi pratade.
Full utskällning och morranden innan Vivi lät henne nosa på handen och den bekanta lukten!
Sen fortsatte natten länge, länge.
Jag snöade in på att tyst gnola på ABBA:s nya låtar.
Fantastiska, allihop… (särskilt efter många lyssningar)
men fungerar inte som vaggvisor för mig!
Suset från E20 avtog successivt så jag misstänkte att det var midnatt. Bara 7 (!) sömnlösa timmar
kvar.
Kissnödig! Åh nej! Jag snubblade så fort jag kom ut och föll raklång i mossan.
Åter till timmar av ABBA och andra föga fruktbärande tankar som snurrade runt i huvudet.
Kissnödig igen! Och jag som aldrig brukar gå upp på natten.
Freja sov som en stock och var helt tyst, jag kände på hennes nos lite då och då för att kolla att hon
var vid liv… Och drog upp sovsäcken om henne så att inte tältduken låg mot hennes rygg.
Så småningom måste jag ha somnat för jag drömde en bisarr dröm…
Nu började det äntligen ljusna!
Söndagen den 14 november
Upp, påklädning, riva lägret och packa.
Jag drack kroppstempererat varmvatten ur termosen till frukost.
Funderade om jag skulle lyxa till det med halstabletten, men sparade den… man visste ju inte vad
som skulle komma härnäst.
Det var förresten upplägget för hela kursen, det enda som vi visste på förhand var att vi skulle
övernatta utomhus.
Vi hade fått i uppgift att tillverka och använda provisoriska skor av försvarets fotlappar och några
plastpåsar. Dessutom skulle en av hundens tassar förbindas. Freja var överraskande samarbetsvillig!
När jag kom tillbaks till baslägret var ungefär hälften av kursdeltagarna redan där. Den sista dök
upp ungefär en timma efter mig. Ingen förtäring… men vi fick fylla våra vattenflaskor!
När alla dykt upp var det avmarsch med full packning i våra provisoriska skor.
Efter ca 1 km såg vi traktorn med släp, och vi fick skjuts!
Färden gick till en lägerplats där vi fick mat!!!
Det var efter 38 timmar då vi levt på 7,5 nypon och en halv buljongtärning!!
Fast vi drack mycket vatten, det var nog vad som höll hungern borta.
Det var strömming kryddad med korvskivor ochäpplen som stod på menyn.
De båda vegetarianerna i vår grupp fick nån vego-gröt som skulle svälla i varmt vatten.
Strömmingen skulle kokas med korvskivorna till fisksoppa.
Freja såg dock till att korven gick oavkortat till välgörande ändamål genom en snabb hit-and-run
kupp.
Jag lyckades rädda några nymåneformade skivor som hunden Charlie fick ta hand om.
Vi fick en buljongtärning av Hans, att krydda fisksoppan med, i brist på korv, och den blev jättegod.

Äntligen lunch med mat. Observera dom provisoriska skorna!

Äpplena hann inte bli genomkokta, eftersom det inte var kompatibelt med Hans uppfattning om hur
lång en lunch ska vara! Men dom var goda även som uppvärmda, så vi blev rejält mätta!

Charlie under tillämpad överlevnad

Nu trodde jag att vi skulle gå tillbaka med all packning till klubben, ca 7 km, men gudskelov hade
jag fel!
Vi fick åka tillbaks hem (!) till klubben med traktorn, där vi fick korv-med-ost mackor och KAFFE.

Alla överlevde och blev med beröm godkända

Vi tog emot tjusiga diplom och vackert tal av kursledaren

Hem till en ljuvlig pilsner och bastu!
Några reflexioner av mig:
Jag var väldigt förvånad att jag inte kände mig hungrig någon gång, nu när jag är hemma har dock
matklockan börjat fungera som vanligt igen!
Vad skulle vi använda den mödosamt insamlade kådan till??
När hade det varit optimalt att äta halstabletten?

Kan man spara den till nösta gång?

Jag vill framföra mitt stora tack till kursledarna som har lagt ner så mycket arbete på att utforma den
här kursen på ett så spännande och svårförutsägbart sätt.

