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Spring på
äventyr!
Följ med på fyra fantastiska lopp, som också är fyra fantastiska, galna löpäventyr.
Vi bjuder på ismaraton i Sibirien, ultralopp i Sahara, Dårarnas diagonal på den
tropiska ön La Réunion och Junglemarathon i – just det – Amazonas djungler.
Äventyret börjar på nästa sida. Trevlig läsning. Och börja drömma.
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U V U

J u n g l e

M arat h o n

Världens

vildaste
UVU Jungle Marathon mitt i Amazonas djungler bjuder på krokodiler och pirayor i vattendragen, smygande
jaguarer intill stigarna och skrikande apor i träden. 254 kilometer ska löpas på sex dagar, i 40 gradig
värme med 90 procentig luftfuktighet. Det här är ett världens vildaste och farligaste ultralopp.
Text och foto Christiane Kappes
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Brasiliens Amazonasdjungel är
ett riktigt paradis. Men klimatet,
djurlivet och floran kan snabbt
förvandlas till en dödlig kombination för oerfarna äventyrare.
De brasilianska elittrupper som
är tränade för att överleva i den
här miljön avråder besökare
från att förflytta sig mer än 20
kilometer om dagen. Men deltagarna i UVU Jungle Marathon
avverkar upp till 108 kilometer
om dagen, totalt 254 kilometer.
Trots vilda djur, en temperatur på upp till 42 grader och 90
procentig luftfuktighet.
Och trots det har 63 deltagare från 15 länder samlats för
att anta utmaningen, bland andra Johnny Wulff Anderson
och Jan Vajhoj från Danmark. Men det är inte bara att anmäla
sig och springa. Först måste alla deltagare lära sig att överleva
i djungeln. Under två hela dagar utbildar därför brasilianska
elitsoldater de skrajsna ultralöparna i vad man kan förvänta sig
– och hur man förbereder sig för det oväntade. Efter den genomgången förstår deltagarna att det inte direkt är Disneyland
som väntar; snarare sådant som flockar med vildsvin – som
kan dyka upp precis var som helst. Och då är det säkrast att
klättra upp i ett träd. Fast de flesta träd har taggar, och både
ormar och giftiga spindlar trivs bra i dem. Om man nu ens
hittar något träd med tillräckligt starka grenar att klättra upp i.
Frågor på det?

Om någon springer
vilse räknar man med
att ha 24 timmar på sig
att hitta personen. Därefter minskar chansen
för överlevnad snabbt.
Om nu räddningspatrullerna hittar fram – för
det ges verkligen inte
någon garanti.

När det är dags för starten välkomnas deltagarna av en
väldig orm som ligger lojt utsträckt på startlinjen. Men ingen
får panik, vilket förmodligen beror på att introduktionskursen bland annat innehöll ett smakprov av feta maskar och ett
kram- och pusskalas med en två meter lång giftorm.
UVU Jungle Marathon går längs indianstigar och leder,
vilket innebär att löparna måste klättra över trädstammar,
vada genom träsk och simma över floder med mörkbrunt vatten. Hela tiden spanar de efter små, röda och blå markeringar
som visar vägen genom djungeln. Om någon springer vilse
räknar man med att ha 24 timmar på sig att hitta personen.
Därefter minskar chansen för överlevnad snabbt. Om nu
räddningspatrullerna hittar fram – för det ges verkligen inte
någon garanti.
Det är varmt och fuktigt som i en bastu. Huden blir
skrynklig som russin, svetten svider i ögonen. Deltagarna
måste bära med sig en veckas mat och utrustning, endast
vattenflaskorna kan fyllas på i depåerna. I snitt väger varje
löpares ryggsäck tolv kilo.
Men det är inte det största problemet. De flesta är nog mer
oroliga över att området kring Santarem är världens mest
jaguartäta. Jaguaren är ett magnifikt rovdjur, känt för att inte
tveka om ett utmattat villebråd stapplar fram i dess väg. Och
mycket riktigt får en grupp löpare uppleva mardrömmen.
– Under en nattetapp hörde vi plötsligt en jaguar rusa fram
genom vegetationen, berättar Johnny, som inte kan låta bli att
rysa av minnet. Men just där och då var jag för trött för att bli
så rädd som jag borde ha blivit, säger han.
Redan efter den tredje etappen får några tävlande kasta
in handduken på grund av utmattning och uttorkning, och
då ligger fortfarande 182 kilometer löpning framför de som
väljer att fortsätta. De medföljande läkarna och sjukvårdarna
arbetar dygnet runt för att hjälpa löpare med cirkulations-
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rubbningar, uttorkning och mycket besvärliga skavsår.
För nätterna krävs starka nerver. Att sova i en hängmatta
sex nätter i rad är jobbigt nog för trötta kroppar. Lägg därtill
djungelns nattliga kakofoni av tusentals skrikande apor, vilka
ser till att löparna inte får mer än tre, fyra timmar sömn per
natt. Om någon är tvungen att gå upp för att pinka blir det
extra spännande. Skorpioner, ormar och spindlar gillar nämligen att krypa ner i skorna, för att inte tala om sovsäckarna.
Invånarna i den lilla byn Santarem välkomnar de modiga
ultralöparna i mål med ett överväldigande mottagande som
får dem att glömma smärtan och tröttheten för en stund.
Efter fyrtiosju timmar och två minuter löpning, gång, snubblande, hoppande och krypande kommer Jan Vajhoj i mål på
fjärde plats.
– Det kändes som om jag sprang inuti ett varmt ägg. Jämfört med djungeln är en varm bastu riktigt roligt, menar Jan.
Johnny Wulff Andersen passerar mållinjen som sjua, efter
femtiofem timmar och tre minuter. Britten Duncan MacRae
vinner på sensationella trettionio timmar och åtta minuter.
UVU Jungle Marathon är onekligen ett av världens farligaste och tuffaste lopp. Är du sugen på att springa bör du hålla
det här gamla brasilianska talesättet i huvudet: ”Djungeln är
för den tålmodige, inte för den modige.”
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De medföljande
läkarna och sjukvårdarna arbetar
dygnet runt för att
hjälpa löpare med
cirkulationsrubbningar, uttorkning
och mycket besvärliga skavsår.

Läs mer: http://junglemarathon.com
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B aj k als

i n t e r n at i o n e lla

i smarato n

Spring på vattnet

i Sibirien
Det är garanterat världens plattaste bana. Men också den halaste. Maratonloppet på Bajkalsjöns is är en unik upplevelse.
– Man får nästan svindel när man springer, säger årets enda svenska deltagare Björn Hedensjö.
T e x t o c h f o t o d av i d i s a k s s o n

För många som åker Transsibiriska järnvägen är Listvjanka i
Sibirien ett givet stopp. Den lilla
byn ligger vid Bajkalsjöns strand
och räknas som en av Rysslands
vackraste platser. Landskapet
påminner lite om Jämtland. En
snöklädd bergskedja omger den
enorma Bajkalsjön, världens
största sötvattenssjö.
Den andra mars visar termometern tio minusgrader och
nere på sjön är det full aktivitet. Turisterna som kommit hit pimplar, kör runt på hyrda
snöskotrar och dyker med syrgastuber under isen. Längre ut
kan man skymta något mer ovanligt. Det är löpare som testar
underlaget. En del springer i klungor, andra ensamma. De har
kommit till Listvjanka för att delta i Bajkals internationella
ismaraton, världens enda maraton på is.
De flesta av loppets 141 deltagare bor på ”Bajkal” som inte
bara är Listvjankas största hotell, utan också ett lysande exempel på sovjetiska arkitekters kärlek till stora betongbyggnader i natursköna miljöer.
Utanför hotellet står den 52-årige arrangören Aleksej Nikiforov och röker en cigarrett. Så här dagen före start är han
mycket stressad, men han hinner i alla fall berätta att han
anordnade Listvjankas första ismaraton redan 2004.
– Vi ville att löparna skulle springa från ena sidan av sjön
till den andra, säger han innan han skyndar vidare.
Löparna kommer från totalt 18 länder, främst från USA,
Västeuropa och Japan. Bland dem finns en svensk, Björn Hedensjö från Stockholm. Han har varit i Listvjanka i två dagar,
men när han nu sitter i hotell Bajkals jättelika matsal är han
fortfarande lite jetlaggad.
Björn, som sprungit tre maraton tidigare, har precis varit
ute och testat isen. I år utgör den första halvan av banan kärnis, alltså helt slät och genomskinlig is. Den är mycket hal
och Aleksej Nikiforov har uppmanat löparna att ta det försiktigt.
– Jag har aldrig sett något liknande. Det är så häftigt. Man
får nästan svindel när man springer, säger Björn med ett leende.
Eftersom ismaratonloppet är ett litet evenemang och de
flesta löparna bor på samma hotell har många lärt känna
varandra. Stämning är vänlig. Löparna vill förstås göra ett bra
lopp, men få har kommit hit för att vinna. Ett undantag är
en rysk löpare som alla talar om, Sergej Kalasjnikov, som har
vunnit loppet två gånger tidigare. Nu hoppas han på en tredje
seger.
För de andra är is ett nytt underlag att springa maratonlopp på, och utrustning är därför ett hett diskussionsämne.
Hur ska man göra för att få bästa grepp?
Björn använder den svenska skon Icebug. Andra, framförallt amerikaner tycks det, har valt så kallade Yaktrax, ett
halkskydd som påminner om snökedjor och som består av en
stålspiral som spänns under skon.
– Både Icebug och Yaktrax funkar bra, menar Björn efter
dagens test.
Följande morgon, ungefär 40 minuter efter utsatt tid,
har löparna samlats på isen och är redo att springa. Solen
skiner från en klar himmel och det är förvånansvärt varmt.
Många av löparna bär rånarluvor och solglasögon. En tradi-
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tion i sammanhanget var tidigare att ge alla deltagarna
en mugg vodka, som de med lillfingret skulle skvätta ut
på isen för att blidka ”Bajkal-anden”. Aleksej berättar att
många löpare istället drack upp vodkan så numera är alkoholen utbytt mot mjölk.
Aleksej tar upp sin megafon, räknar ner från tre på ryska
och löparna ger sig av. Banan är en ungefär 1,5 meter bred
slinga, skapad av bilar och snöskotrar som kört fram och tillbaka för att rugga upp isen.
Löparna försvinner iväg, startältet sprider ut sig och det blir
snart tydligt att det inte bara är underlaget som skiljer Bajkals
ismaraton från andra lopp. Eftersom deltagarna är få och det
inte finns någon publik längs banan kommer en del löpare att
vara helt ensamma ute på isen under delar av loppet. Ett obekräftat rykte säger att löpare sprungit vilse tidigare år.
Drygt fyra timmar senare börjar de första löparna komma
tillbaka till hotellet. De är glada och trötta. När Björn Hedensjö kliver av bussen är han nöjd.
– Den första halvan var ljuvlig. Blankisen var min härligaste löpupplevelse någonsin. Jag hade en bra tid och tänkte
att det här kan bli mitt snabbaste maraton hittills.
Men efter drygt två mil övergick underlaget till snö och
löparna fick det betydligt tyngre.
– Det var små kullar av snö. Jag sjönk ner och tappade balansen. Om första halvan var min skönaste upplevelse, så var
den andra min jobbigaste, berättar Björn.
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En tradition i sammanhanget var tidigare att ge alla
deltagarna en mugg vodka,
som de med lillfingret skulle
skvätta ut på isen för att blidka Bajkal-anden… numera är
alkoholen utbytt mot mjölk.
Få verkar ha haft problem med greppet. Däremot har det
varit svårt att klä sig lagom varmt. När det är stark vind finns
det inget som skyddar ute på isen. Men när solen skiner och
det är vindstilla blir det snabbt svettigt. Björn berättar att han
hade fyra lager på sig vid starten. Ytterst bar han en vindjacka
och innanför den en löparjacka som tål -15°C.
– Efter ungefär tre kilometer höll jag på att koka bort. Jag
fortsatte, men tog av mig kläder medan jag sprang.
Björn säger sig vara nöjd med arrangemanget. Det är ett
vätskestopp varje fem kilometer.
– Väldigt många drack te. Det känns helt främmande för
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Eftersom deltagarna är få och
det inte finns någon publik längs
banan kommer en del löpare att
vara helt ensamma ute på isen
under delar av loppet. Ett obekräftat rykte säger att löpare
sprungit vilse tidigare år.
mig. Det var så himla varmt. Och så fanns det torkad frukt
och nötter. Ovanligt goda grejer, säger han.
Alla var däremot inte lika nöjda. Möjligtvis var ”Bajkalanden” inte glad över att vodkan bytts ut mot mjölk, för
under loppet rörde sig isen så mycket att en spricka öppnades vid mitten av banan. Bussarna som skulle köra tillbaka
löparna från målet till hotellet kunde därför inte åka hela
vägen. Det ledde till att flera löpare fick vänta i över tre timmar efter att de kommit i mål innan de var tillbaka på hotellet.
– Hemskt. Det var kallt och tog en evighet, sade engelsmannen Simon Biltcliffe när han till slut kom tillbaka.
Ändå var han nöjd med loppet som helhet. Björn Hedensjö rekommenderar loppet.
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Enda svensken
Björn Hedensjö gillade
islöpningen på Bajkal.

– Det har varit jättekul. Organisationen är inte densamma som i Sverige, men åker man hit är man nog införstådd
med att det kommer vara lite annorlunda.
Bajkals ismaraton avslutas med en stor middag för alla
deltagare. Där serveras lokala rätter som fisken omul med
potatismos, och i det här sammanhanget har vodkan inte
bytts ut mot mjölk.

bajkals ismaraton

Bajkals ismaraton går i staden Listvjanka i Sibirien, Ryssland där
löparna springer över Bajkalsjön. 2014 hålls loppet för tionde
gången, lördagen den 1:a mars. Löparna kan välja på hel- eller halvmaraton. I år deltog 141 löpare från 18 olika länder. Vinnaren Sergej
Kalasjnikov sprang på 3.07.43.
Anmälan och resekostnader
Anmälan för 2014 öppnade den 15 augusti och den görs via Baikal
Express: www.baikal-marathon.com. Registreringsavgiften var 2013
1500 kronor för utlänningar.
Flyg tor Stockholm – Irkutsk med Aeroflot kostar cirka 6 500
kronor och paketpriset för två hotellnätter inklusive två middagar på
Hotell Bajkal kostar cirka 1 700 kronor.
För den som vill boka eget boende finns till exempel Eco-hostel
Baikaler: www.baikaler.com. Säng i flerbäddsrum kostar där cirka 110
kronor per natt.
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M arat h o n

d e s

S abl e s

2 0 1 3

bortom
horisonten

Maratonlopp på is och ultralopp i djungelterräng i all ära – men ökenloppet Marathon des Sables är själva sinnebilden
för extrema utmaningar. Eller vad sägs om 230 kilometer under sex dagar, med temperaturer upp till 54 grader?
Om inte det är jobbigt nog så lägg till underlaget. En oändlig öken av sand, sand och åter sand.
T e x t: J a k o b K l c o va n s k y | F o t o : J a k o b K e g e l o c h J a k o b K l c o va n s k y
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Något senare når vi nästa
vätskekontroll där funktionärerna berättar att temperaturen
har klättrat till svindlande 54°C
mitt på dagen och att Laurence
Klein, tvåfaldig kvinnlig segrare i
loppet, just tvingats bryta. Även
de bästa har det tufft idag.
tan Erg och vidare över lätt sandig terräng med omväxlande
steniga, uttorkade flodbäddar innan vi når dagens mållinje
mitt på eftermiddagen. Torra och dammiga släntrar vi iväg till
tält nummer 28 som vi delar med Johan, Marcus, Tomas och
Aries från Sverige, samt med Maunu och Illka från Finland.
Efter en efterlängtad middag på frystorkad currykyckling
spenderar vi kvällen med att återhämta oss och ta hand om
våra fötter. Vi lägger oss allihop tidigt, trötta och ömma men
otroligt nöjda med att ha överlevt vår första tävlingsdag.

Lördag 1 maj 2010
Jag hade precis satt mig ned i
caféstolen då min blick fastnade
på framsidan av en av morgontidningarnas helgbilagor. Den
visade en fantastisk bild av några
löpare som mödosamt besteg en
enorm, gyllene sanddyn inramad
av den mest magnifika ljusblå
himmel. Jag tog med mig tidningen hem och visade den för
min flickvän som skeptiskt ögnade igenom artikeln och frågade:
– Jakob och du överväger väl inte på allvar att springa det
där vansinniga loppet?
– Sådana dumheter skulle aldrig falla mig in, försäkrade jag.
Min bäste kompis Jakob fick en kopia av artikeln redan
samma helg.

58

september 2013

Söndag 7 april 2013, etapp 1 (37,2 km)
1984 gav sig fransmannen Patrick Bauer ut på en solovandring genom Sahara och han återvände till civilisationen, helt
förtrollad av öknens skönhet. Två år senare hade Bauer samlat
286 löpare på startlinjen till det första Marathon des Sablesloppet. Varje år i april månad samlas sedan dess löpare från
hela världen för att tävla mot varandra och sig själva i en av
världens tuffaste löptävlingar. I dagens lopp, det 28:e i ordningen, står 1027 ultralöpare från alla världens hörn och väntar på startskottet. Två dagar tidigare hade min kompis Jakob
och jag anlänt med ett litet reguljärflyg till den lilla staden
Errachidia öster om Atlasbergen, och därifrån åkt i marockanska militärlastbilar till ett tältläger mitt ute i öknen.
Marathon des Sables är ett så kallat ”self-sufficiency race”.
Det innebär att vi löpare bär all utrustning och mat i en ryggsäck och att funktionärerna endast bistår med dagliga vattenransoner och berbertält för natten.
Den exakta sträckan för loppet hålls alltid hemlig fram till

starten men nu får vi veta att vi under kommande vecka ska
springa sex etapper på totalt 231,5 kilometer, varav en välgörenhetsetapp som inte räknas in i tävlingen.
Klockan har nu hunnit bli halv nio på morgonen och
Bauer står på taket till en Land Rover och räknar ned till start:
TROIS! DEUX! UN!!!
Ur högtalarna strömmar AC/DC:s berömda Highway to
Hell och den stora massan av löpare börjar hurrande och
tjoande springa över startlinjen. Efter ett par minuter blir det
plötsligt helt stilla. Allt som hörs är det rytmiska dundrandet
av ett par tusen fötter mot öknens hårda grus.
Den första etappen är 37,2 kilometer lång och Jakob och
jag följer planen att löpa i ett lugnt och behärskat tempo och
att regelbundet växla till gång när vi ska dricka och få i oss
kalorier och salt. Det stora fältet löpare dras sakta men säkert
ut och tack vare en behaglig bris känns den intensiva värmen
inte så påfrestande.
Vi springer rakt söderut genom sanddynerna vid Aitoulhe-

Tisdag 9 april, etapp 3 (38 km)
Mina fötter känns som ett par blytunga ankare och den enda
tanke som rör sig i mitt huvud är att flytta den ena foten
framför den andra. Jag har precis svalt ett par salttabletter,
halsat klunkar av varmt vatten och sugit i mig en energigel.
Trots det är jag uppenbarligen uttorkad; har kanske till och
med solsting. Jag börjar känna mig yr men är fast besluten att
nå toppen av den branta stigningen framför mig. Jakob befinner sig några meter längre fram och hoppar från sten till sten
på lätta fötter. Om jag bara har lite styrka kvar när jag kommer tillräckligt nära kanske jag kan strypa honom? Bara lite
grann, alltså.
Flämtande som en astmatiker når jag så småningom krönet
och i samma ögonblick känner jag en svag vindfläkt smeka
mitt svettdrypande ansikte. Brisen är som balsam för själen
och jag känner styrkan återvända till mina trötta, ömma ben.
Jag vänder mig mot min vän som, lyckligt ovetande om hur
nära döden han alldeles nyss befunnit sig, vinkar och pekar
i riktning mot nästa checkpoint sju kilometer längre fram.
Mellan oss och nästa vätskekontroll ligger ett långt och försiktigt sluttande fält av sand. Vet du hur många olika typer
av sand det finns i Sahara? Det sägs att eskimåerna har hundratals namn för snö och jag antar att berberna måste ha lika
många för sand. Själv har jag bara ett namn för all sand, men
det skulle inte vara passande att sätta det på pränt i den här
artikeln.
Onsdag 10 april, etapp 4 (75,7 km)
Etapp två med sina 30,7 kilometer och etapp tre med sina 38
hade fört oss långt söderut genom ett magnifikt landskap med
sandströdda berg, uttorkade och knastertorra sjöbottnar samt
områden med omväxlande sanddyner och stenig terräng.
Den mest spektakulära sträckan hade tagit oss upp på Joua
Baba Ali Jebel, där vi sprang flera kilometer längs den sylvassa
bergskammen med branta stup på båda sidor. Den välsignade
brisen vi har upplevt under de första dagarna har sakta men
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gyllengula sanddynerna framför oss. Ögonblicket är som
taget ur Tusen och en natt och vi väntar oss nästan att få se
en beduinkaravan bortom nästa sandkrön. Med pannlampor
och fluorescerande ljusstavar hängande på ryggsäckarna kämpar vi uppför och surfar nerför sanddyn efter sanddyn. Den
svarta natthimlen är strödd med knappnålsstora stjärnor och
vi kan ana Vintergatans konturer över himlavalvet.
Dryga sexton och en halv timme efter starten möts vi av
jubel och applåder från funktionärerna vid dagens mållinje.
Vår glädje över att ha klarat den absolut tuffaste etappen är
fullständigt gränslös. Vi får stora kramar från tjejerna vid den
sista vattenstationen och beger oss sedan bort mot vårt tält
och den sköna, mjuka berbermattan.

säkert ebbat ut och ersatts av tryckande hetta. Totalt 33 löpare
har kastat in handduken under de första tre etapperna på
grund av solsting, skador eller allvarlig uttorkning.
Dagens etapp på drygt 75 kilometer är den längsta i tävlingen och den sträcka vi alla sett fram emot, men också
oroat oss för under hela veckan. När startskottet går märks
det att alla springer betydligt lugnare än vanligt. Vid första
checkpointen dränker vi både huvud och buff i vatten innan
vi fortsätter upp mot toppen av Jebel Zireg och tar oss därefter
försiktigt ner mellan de vassa stenarna på andra sidan krönet.
Med svetten svidande i ögonen njuter jag i fulla drag av det
otroligt vackra landskapet, men på eftermiddagen befinner
vi oss återigen i helvetets förmak med vansinnigt tryckande
hetta och utan en tillstymmelse till vind.
Något senare når vi nästa vätskekontroll där funktionärerna berättar att temperaturen har klättrat till svindlande
54°C mitt på dagen och att Laurence Klein, tvåfaldig kvinnlig
segrare i loppet, just tvingats bryta.
Även de bästa har det tufft idag.
Efter en kort paus i ett av berbertälten fortsätter vi mot
checkpoint fyra som vi når just som solen sakta sjunker ner
bakom oss och skickar våra långa skuggor över de oändliga,
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Fredag 12 april, etapp 5 (42,2 km)
Dagen efter ultra-etappen var en vilodag, då vi samlade krafterna inför dagens etapp och tillika tävlingens avslutande maraton. Vi känner att vi redan klarat av loppets värsta del och
att dagens 42,2 kilometer bara utgör ett mindre farthinder
mellan oss och våra hett efterlängtade medaljer, så vi pressar
oss till det yttersta. Hade det inte varit den sista tävlingsdagen
skulle vårt vansinniga tempo kostat oss dyrt. Men vi njuter
för fullt av de gyllene sanddynerna och den azurblå himlen,
korsar tidtagningsmattan vid mållinjen till det samtidiga
pipet av våra GPS:er och faller sedan i varandras armar, hysteriskt skrattande. Vi har erövrat Sahara till fots! För att citera
Muhammed Ali: Impossible is nothing.

marathon des sables

29:e upplagan av Marathon des Sables går av stapeln 4-14 april 2014
i södra Marocko. Totalt 1 300 platser finns, varav 800 för internationella löpare och 500 för franska löpare. Sista dag för anmälan är 30:e
september 2013.
Läs mer: www.marathondessables.com/en
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L a

D i a g o n al e

d e s

F ous

dårarnas

diagonal
Regnet och mörkret. Det är den första natten och jag skrapar bara på ytan av mina reserver. När man känner
sig reducerad till andetag är allt bra. När skallen inte glappar och benen inte skriker, då är tiden på min sida.
Luften är mild, tystnaden högtidlig. Det tusenhövdade bandet av ljuspunkter skär genom terrängen i stum
eftertänksamhet – i vilken grad man nu tänker efter. För egen del undviker jag att ställa mig alltför många
frågor. Om man har 170 kilometer och 10 845 höjdmeter att erövra, så gör man förmodligen bäst i
att hushålla med grubblerierna. Jag väljer att vistas i steget och har inte större ambitioner än
att tygla besten kilometer för kilometer, på tvärs över ön La Réunion i Indiska oceanen.
T e x t o c h f o t o v i kt o r w i n t e r g l ö d

Vägen till den lilla vulkanön
i Indiska oceanen: en instruktionsmanual. Jag sover i en bil på
en parkeringsplats vid ett lifthus
i franska Serre Chevalier. Det är
natten inför mitt första bergslopp, sommaren 2004. Vaknar,
springer och fattar att jag, stigarna och sluttningarna är lierade. Hör två löpare berätta om
ett overkligt lopp och begraver
namnet i minnet: La Diagonale
des Fous. Dårarnas diagonal.
Låter tiden ha sin gång. Trappar upp distanserna, osäkrar de mentala spärrarna. Vad är
möjligt? Hur mycket stryk kan jag ta? Ser bilder, ser filmer,
läser texter. Ön La Réunion, exotiskt och vildvuxet. Mitt livs
löparäventyr kallar. I samma sekund anmälan öppnar säkrar
jag min plats; tar två kompisar med mig in i berusningen och
ignorerar priset på flygbiljetten. Lever bara en gång. Året är
2012 och jag kan inte mer än gissa mig till vad som väntar.
Nog bäst så.
Mattias springer offensivt, tampas om tvåsiffriga positioner. Jag har Fredrik vid min sida. Bertrand också, fransmannen jag träffade under tävlingen Restonica Trail på Korsika. Natten till ända. Dimman silar blekljuset och landskapet lämnas i stort åt fantasin. Vi springer över en platå, nära
den aktiva vulkanen Piton de la Fournaise (senaste utbrottet
2010). Markens svärta punkteras på sina ställen av små
punkfrilliga gräsbollar. Det är kargt. Atombomber och månfarkoster hade landat med självförtroende. Här, före leran.
Det råder undantagstillstånd. Finns inte många andra sätt
att beskriva det på. I vardagen, i det som är rutiner och omsorg om mitt eget väl, ser jag till att äta på hyfsat bestämda
tider, sova när hjärnan kräver det. Jag respekterar signalerna.
När jag bygger min egen hjältesaga däremot är offerviljan
så pass stor att mycket får stå åt sidan. Väck mig en kväll
då jag däckat hårt bland barnen och dinosaurieböckerna
och be mig springa en mil. Motstånd. Be mig att inte borsta
tänderna på tre dygn och jag ler mitt soligaste leende om du
samtidigt ger mig en nummerlapp, hotar med cykloner och
skavsår som rimmar mer med bår än jubileumsår.

Ett sankt gräsfält. Kontrollen i Mare à Boue har militären som värd. Känslan av att vara i kamp förstärks av de gröna
tälten och de uniformerade funktionärerna. Jag siktar mot det
röda korset med vit bakgrund. Fötterna kräver sitt nu. När jag
ligger på fältsängen och blir omplåstrad har det gått ett halvt
dygn. När jag tre timmar senare, ute i leran igen och med
humöret på topp, ser två lätt uppgivna ögon titta upp från
sidan av vällingen, är det bara för att höra Fredrik säga att han
bestämt sig för att bryta. Översatt till stunden innebär det
ytterligare sju timmar av traskande och löpande till närmsta
busstransport, den som väntar i Cilaos, där även Mattias väljer att kliva av. Målgångsskörden ska komma att bli rätt mager. Av 2 700 startande, kommer 1 363 löpare lyckas trixa sig
igenom kramper, skador, såriga fötter, dåliga magar, trötthet,
utmattning och ond, bråd motivationskollaps.
Jag lämnar Fredrik, välsignad att jaga stigens ände på
egen hand. Nu följer några timmar av tilltagande oövervinnerlighet. Konstant uppför mot kontrollen vid Gîte du Piton
des Neiges och jag flyger fram, hög på krafter som stiger från
djupet av… vem vet vad? Jag spränger trötthetsekvationer och
trotsar lagar om alltings jävlighet, på flykt från en nedåtgående spiral som nosar mig i hälarna.
Plötslig kö. Vid en passage som kräver hjälp av den fasta
järnstege som bottnar fem meter längre ner. ”Var det här någon föll och dog för några år sedan?” undrar någon. Får mig
att haja till. Just det, det kan gå åt helvete också. Det kommer
det att göra för en löpare. En Thierry. Senare, i mörkret, ett
felsteg på det hala underlaget, ett fall, en ravin. Anhöriga som

Det är den tjugonde upplagan av ”Dårarnas diagonal” och
leran kunde inte ha brytt sig mindre. Vi tar oss framåt, det
är vad vi gör. Hellre än snyggt, som om mina vitkomprimerade vader trodde att de skulle få blinga i frid. De signeras av
det flyktiga underlaget. Skorna tyngs, fukten tränger sig på
och fötternas tid är utmätt.
Klockan jobbar utan ansträngning och timmarna flyter
omärkligt förbi. Vi springer och går balansgång genom en
natur som är upplöst i växtanarki. Överhängande, sidoklängande och ur marken framvällande grönska, vars artrikedom
spränger synfältet vart jag än vrider blicken. Stigen – en slak
lina som ringlar sig fram mot det evighetsavlägsna målet i
Saint Denis, alltmedan solen följer oss med obarmhärtigt fokus. Mer än att pricka stigens tvärgående rötter för att undvika att slukas av sörjan, så sker balansakten i det mentala.
En pendelrörelse mellan att ignorera och uppmärksamma
kroppens och tankarnas viskningar och rop. Kommunikationen går genom det filter sömnbristen väver, och i mitt fall
har jag kraftiga störsignaler att vänta.
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Jag drivs framåt av nyfikenhet. Hur mycket skönhet kan
en ö rymma? Jag söker det
fullständiga svaret, vill se varje
meter banan har att erbjuda.
gångar. Tillsammans med honom och ytterligare en fransman
ger jag mig slutligen ut i natt nummer två.
När natten övergår i gryning är det bokstavligen som
att se ljuset i slutet av en lång tunnel. Rätt lågmäld, inga stora
strider, men ändå. Vakenhet mot skriande sömnbehov. Att
likna vid ett lysrör som står och blinkar med oberäkneliga
tidsintervaller. Av och på. Men till skillnad från andra, som
låtit sömnen ta dem i sin famn där de ligger vid sidan av stigen, dolda under aluminiumfiltarnas guld- och silverfärgade
ytor, väljer jag rörelse. Marginalen till banans olika snördragningar har krympt. Jag vågar helt enkelt inte ge efter för tröttheten, med risk för att sova bort resten av äventyret.
Har inget sällskap längre, även Bertrand har brutit. Det har
gått långt över trettio timmar och jag är nu så pass integrerad
man kan bli i ett lopp. Allt härifrån handlar om att fördjupa
relationen med mina djupaste svagheter och styrkor, och att
fortsätta förundras över hur vacker naturen är. Precis som det
kan bubbla till i ens inre när man ser en älskad i ögonen, så
upplever jag gång efter annan hur de spetsigt tillyxade bergen, den böljande grönskan och de svindlande perspektiven
rycker och drar i mig; förför och bekräftar hela mitt slitna jag.
Det enda som fattas är symfoniorkestern och den där trailerrösten: One man… One race…

ska översköljas av sorg. Vi andra som klär det tragiska i ord vi
gärna vill tro – att han i alla fall dog när han gjorde det han
älskade. Men för de efterlevande, inget annat än en hjärtskärande förlust.
Jag drivs framåt av nyfikenhet. Hur mycket skönhet kan
en ö rymma? Jag söker det fullständiga svaret, vill se varje
meter banan har att erbjuda. Och visst, jag skulle inte vara
ärlig om jag inte erkände att jag vill bli ett med myten och
bragden, där jag står och tankar in panoramat på 2 484 meters höjd. Bergen och himlen, och runtomkring medkämpar
som tuggar kex, dricker soppa, garvar, torkar svetten från sina
nötta anletsdrag och lever drömmen så länge drömmen lever. Kanske hämtar de kraft från bilder på barnen eller andra
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lyckoamuletter i fickan? Eller så uthärdar de ett mindre helvete. Vore en utopi om alla njöt av stunden. Hos vissa ruvar
säkert insikten om ett snart nederlag. Vad nu det betyder? Vi
löpare har aldrig långt till de storvulna känslorna, i de fall vi
upphöjer prestationen till religion. Somliga bryter – och bryter ihop, andra kunde inte ha brytt sig mindre. Järnviljor till
trots, kroppen har alltid sista ordet.
Ryggsäcken, vätskepåsen, extraflaskan, nödfilten,
pannlampan, visselpipan, regnjackan, värmeplagget, energikakorna och fruktkompotten i kramförpackning; den lilla påsen med salt, kameran, extrabatteriet och putsduken; godiset
som är lättuggat men smakar lätt tvålaktigt, svenskt saltlakrits
därtill; toapappret, extrastrumporna, tuben vaselin, stödför-

bandet, saxen, tejpen, antikramptabletterna, skavsårsplåstren,
mobiltelefonen, kepsen, de blå shortsen, den svettyngda
t-shirten, nummerlappen, skorna och jag – vi kommer alla
till Cilaos i skymningen. Ruset har ebbat ut efter en utförslöpning i huvudstupastil. Här är det full service med massörer,
fotvårdare, läkare, matsal och ett antal stora tält med fältsängar. Publik som hejar. En idrottsplats har blivit skådeplats för
löparnas mellan- eller kraschlandning.
Jag blir kvar i tre timmar, varav en och en halv går till
att avancera i kön till fotvård. Gör också ett försök att sova
en kvart, men dansmusiken som basgångar sig över ytorna
sänker min ansats. Äter med nött blick. Pasta och någon sås.
Mörkrets ankomst slukar en del av mitt hittills ljusa sinne.
Bertrand dyker upp igen, efter att vi tidigare sällskapat i om-

Solen står i zenit, vartenda mineral i närheten spottar
hetta mot mig och det finns få ställen att söka skydd under.
Det är brant uppför och jag delar upp den sterila sluttningen
i korta delsträckor, med de sällsynta lövtaken som återhämtning. Bara timmen sedan jag doppade huvudet i svalkande
flodvatten, en annan tidsålder. Solen vandrar, jag vandrar och
springer och härdar ut.
Vid kontrollen i högt belägna byn Maïdo Tête Dure, i mitten av det ingenstans jag och övriga som är kvar i tävlingen
trängt in i, gör jag det till slut. Sover. I trekvart och med
tredubbla alarm på klockan som jag lagt vid örat. Ligger på
marken som en mänsklig pirog, innesluten i min skrynkliga
aluminiumfilt. Vaknar och tar min mosiga kropp och mina
trögflytande tankar bort mot matborden. Äter det jag inte får
kväljningar av och misstar (den här gången) inte salthögen
på papptallriken för energidryck att spetsa vattnet med. Har
kommit så långt nu, ska inte bryta. Ska inte. Bara en natt till.
Och femtio kilometer.
Varsågod, något att förundras över: Avståndet mellan två
av kontrollerna den tredje natten är tretton kilometer. Jag
behöver fem timmar och fyrtiotvå minuter för att ta mig
sträckan. Det är i den rymden av tidsinflation som jag plockar
fram reptilen i mig. Jag är dödvikt som släpas framåt av det
fladdrande ljuset från pannlampan. Jag är två fötter som jobbar utifrån hjärnans fördröjda signaler. Tankar utan början
och slut som är och sedan inte. Se där, New Yorks silhuett fint
avtecknad på en mur av stenar, nej, det är bara mossa, nej det
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Varsågod, något att förundras över: Avståndet mellan två av kontrollerna den
tredje natten är tretton kilometer. Jag behöver fem timmar och fyrtiotvå minuter
för att ta mig sträckan.
är skyskrapor, titta! Snubblar mot en rot, trädet längre bort
bär handväska och högklackat, nej bara högklackat, det ser
jag för jag stannar till och står jättenära, står jag inte längre,
det var tidigare, var det väl? När i helvete kommer gryningsljuset? Förlös mig.
Förmiddag, en fusion av ljus, liv och överväldigande närvaro. Här och nu. Jag är inne på Stade de la Redoute i SaintDenis och har mållinjen i sikte. Förvånas inte längre över att
benen kan springa och springa fort, efter alla dessa oändliga
kilometrar.
Det är över. Jag tar emot medaljen, knappt sextio timmar
efter yran vid starten. Jag är en förvildad och förädlad version
av den del av mig som då vågade drömma om den här stunden. Men det är inget jag reflekterar över då jag smått desperat
söker efter skugga på den vidöppna stadion. Människor överallt, löpare, funktionärer, åskådare. Finner mig snart vid ett
bord, under ett parasoll. Stupar i halvsömn framför två iskalla
läskflaskor som jag då och då njuter i långa giriga klunkar.
Sluddrar till mig lift av tre fransmän intill, hela vägen ner
längs kusten till lägenheten som jag, Fredrik och Mattias hyr.
Väl där kryper jag ner mellan sängens lakan och försvinner.
Jag dras efter någon timme upp ur medvetslösheten av
mina vänner, som efter att ha missat min målgång nu återvänt. Stormar in med leenden och gratulationer. Jag
kraftsamlar bakom mina
svullna ögonlock och vi
tar oss ut för att äta middag. Snart ligger jag sänkt
som ett vrak igen, över ett
restaurangbord den här
gången. Väver i tysthet
minnet av en dåraktighet
som bar hela vägen till
den lilla vulkanön med de
stora upplevelserna.

La diagonale des fous

La Diagonale des Fous, Dårarnas diagonal, går på den franska ön Réunion i Indiska oceanen utanför södra Afrikas östkust. Årets upplaga,
den 21:a i ordningen, går mellan 17-20 oktober (men är fulltecknad).
För att få delta 2014 krävs det att man tar 85 poäng i kvalificeringslopp. Läs mer på: www.grandraid-reunion.com
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