
Paris, CDG 2011-03-02 
 
Hej alla, 
Jag lovade er ett nyhetsbrev direkt från öknen. Tyvärr gick inte det. Visserligen fanns det två 
internetkafeer, men vi var många som trängdes om bandvidden och strömmen försvann stup i 
kvarten. Läs gärna mina rapporter på www.jensholm.se  
 
Sahara Marathon var en lika underbar som helt uttömmande upplevelse. Min sluttid blev 4.34, 
och alla som följer maraton vet att det inte är någon topptid. Men för att vara de 
omständigheter som bjöds är jag riktigt nöjd. Det var flera stunder jag på allvar ifrågasatte om 
jag skulle klara loppet.  
 
Loppet gick av stapeln kl 9.30 i måndags i flyktinglägret El Ayuon. Stämningen var på topp. 
Fullt av folk vid startfållan. Polisariosoldater, barn, kameler, beduiner och 135 löpare från en 
mängd olika länder. Jag sprang som enda svensk. Jag gick ut rätt hårt, sprang första milen på 
drygt 50 minuter. Underlaget var packad sand och vädret perfekt, ungefär 16-17 grader. Var 
tredje kilometer var det en vätskekontroll. Man fick flaskvatten i stora Red Bullmuggar (det 
kändes lite surrealistiskt). Men sprang genom tre flyktingläger, de är stora som mindre städer 
med en 20 000-40 000 invånare, där man peppades av jublande människor och barn som ville 
veta vilket land man kom från. När jag svarade Sverige fanns det inte ett enda barn som inte 
svarade Zlatan Ibrahimovic. Då slås man av hur stor den mannen är. 
 
Största delen av loppet gick dock mitt ute i öknen. Det är en fantastisk känsla att springa, i 
princip, helt ensam och bara ha sanddynerna och öknen som omgivning. Man börjar tänka: 
varför gör jag detta, på filosofi (Sören Kirkegaard, kanske var det hans religiösa läggning 
som lockade), på den kommande riksdagsdebatten om klimatförändringarna, om man ska ta 
två eller tre dadlar vid nästa vätskekontroll och hur varmt det egentligen kan bli ute i öknen. 
Då och då blev jag upphunnen av en jeep: hur mår du? Vill du ha vatten? Heja på, Sverige! 

Andra milen gick också fort, avklarades på drygt 1,30. Alldeles för fort för att vara ett 
maraton, och i synnerhet Sahara Marathon. Vid 25 km gick jag in i väggen. Jag var bara helt 
enkelt tvungen att stanna. Tänkte, nu kan jag inte springa en meter till. Men efter att ha 
druckit extra vatten och käkat dadlar samt fått pepp från en britt, Nick, började jag röra på mig 
igen. Men nu gick det bra mycket saktare. 

25-30 km var kanske den tyngsta delen. Klockan var mitt på dan och solen brände från en 
klarblå himmel. 25-30 grader varmt. Den här delen var man tvungen att springa delvis genom 
rätt lös sand och forcera vissa sanddynor. Extremt jobbigt! Jag gick och sprang om vartannat. 
Kilometertiden fram till mål låg nog kring 8 min. Inte bra! 

40 km inne i lägret Smara igen. Det började lätt snurra runt i huvudet. Måste vara extremt 
försiktig så att jag inte kollapsar på målsnöret, upprepades som ett mantra. Peppande tillrop 
från traktens barn gav mig den extra energi jag behövde för att springa in i mål. Väl i mål stod 
Najla Mohammed, den kvinna som tagit hand om mig under mina fyra dagar i öknen och de 
supertrevliga och vetgiriga studenterna från Jakobsbergs folkhögskola. Som det 
välorganiserade lopp Sahara Marathon var fick man en påse med återhämtningsmat (åtråvärt i 
lägren, och tonfisken donerades till ett av de ständigt uppvaktande barnen), vatten och tillgång 
till två duschar med rinnande vatten (helt unikt i lägren). 



Sahara Marathon var en fantastisk upplevelse. Ett under i organisering av flyktingarna i lägren 
och entusiastiska spanjorer och italienare. Att springa för ett fritt Västsahara, vad kan 
egentligen vara finare? 

Resten av min tid gick till att träffa intressanta politiker från Västsaharas exilregering och 
parlament samt en mängd snälla och frågvisa människor. De 170 000 flyktingarna i lägren har 
inte gett upp hoppet om ett fritt Västsahara. Vissa talar till och med om att ta till vapen igen. 
De lever på extremt knappa villkor, men man ser ingen akut hunger. Människor är rena och 
välklädda. Ja, alla utom vi besökare som snabbt blir dammiga och sjaskiga. Och framför allt 
är människorna välorganiserade och välutbildade om man tänker på omständigheterna. Det 
finns inte en ungdom som inte kan läsa och skriva. Många pratar fler språk (oftast spanska, till 
min stora glädje) förutom den lokala arabiskan, Hassania. Ja, läs mer om mina reflektioner på 
min webb. 
 
Nu sitter jag på flygplatsen Charles de Gaulle i Paris. Bredvid mig Lotta Johnsson 

Fornarve, från Vänsterpartiets partistyrelse, som varit nere i lägren samtidigt (lustigt nog). 
Hon var inbjuden som Vänsterpartiets representant vid det årliga nationaldagsfirandet. Det 
känns som ett stort privilegium att återigen ha tillgång till rinnande – och drickbart – vatten, 
kaffe, luftkonditionering och riktiga toaletter. Sånt som vi alltid tar för givet. Jag börjar så 
smått tänka på morgondagen. Imorgon kl 8.00 vankas nämligen överläggningar med 
landsbygdsminister Eskil Erlandsson om EUs framtida jordbrukspolitik senare på dagen har 
vi debatt om de motioner om klimatförändringarna som lämnats av riksdagsledamöter (bland 
annat vår om köttkonsumtion och CDM) och ännu lite senare är det dags för votering. På 
fredag tar jag emot en grupp från Naturskyddsföreningens traineeprogram. Spännande! 
Tillbaka till verkligheten. 
 
Men sist men inte minst, om inte planet är försenat hinner jag träffa mina två barn, Elvira och 
Lukas, innan de lägger sig. Det slår allt! 
 
På återseende! 
 
Jens  
www.jensholm.se  


