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Den 26 augusti 1815 grundstötte den ame-
rikanska briggen Commerce mot klipporna
utanför Kap Boujdour i Västsahara. Farty-
get krossades i bränningarna men besätt-
ningen på tolv man lyckades rädda sig i
land. De hade hamnat i ett område som
kontrollerades av den mäktiga stammen
Oulad Bou Sbaa, beduiner som förutom
kamelskötsel också drev karavanhandel från
Souss i norr till Timbuktu och Senegal i
söder. Sjömännen behandlades som slavar
men efter två månaders strapatser i öknen
lyckades sju av dem, däribland kapten
James Riley, bli friköpta av den brittiske
konsuln i Essaouira. Om Commerces resa
och livet hos beduinerna skrev Riley en
bok, som trycktes i många upplagor och
som bland annat gjorde stort intryck på den
unge Abraham Lincoln.

Rileys bok har varit huvudkällan för
Dean King, när han skrivit boken Slavar i
Sahara. Berättelsen om ett skeppsbrott.
Översättning: Bo Gustavsson, Sansserif.
King har bearbetat Rileys text och kom-
pletterat den med uppgifter från samtida
reseberättelser, antropologisk litteratur och
egna iakttagelser från resor i Västsahara.
Resultatet är en spännande berättelse men
också en bok som ger en hel del kunskap
om livsvillkoren för det tidiga 1800-talets
västsaharier.

Björn Furumark

En överskådlig bild över ett ofantligt
och storslaget ökenområde möter lä-
saren i Göran Börges bok Sidor av Sa-
hara (Carlssons Bokförlag, 2008), en
reseskildring skriven av en författare
som är väl insatt i regionen, dess his-
toria och nutid.

Förutom resorna i Egypten, Liby-
en och Marocko är det resorna i Väst-
sahara som väcker uppmärksamhet. 

Det är de för människan extrema
livsvillkoren i denna enorma region
som slår en mest. Man skulle kunna
kalla Sahara vår planets yttersta gles-
bygd, kusligt stor och med strapatsri-
ka avstånd mellan beboliga områden.
Men en stor del av befolkningen sak-
nar här möjligheter till en dräglig och
långvarig försörjning och tvingas i allt
större utsträckning flytta in i städerna.
Tillgången på dricksvatten minskar
och ökenspridningen ökar. Endast
där naturrikedomar som olja, minera-
ler och fosfater uppdagas, flyttar det
moderna samhället in sina positioner
och etablerar sig likt isolerade öar eller
oaser i annars tämligen sterila och
svårbeboliga regioner. 

I avsnittet Minerad öken kan man
konstatera att så även är fallet med
Västsahara. I en omfattande resa från
Agadir i Marocko ner till Dakhla, upp
till Boujdour, Laayounne och över till

Smara, drygt 200 vägmil i det ocku-
perade Västsahara, kan vi följa Börges
intryck av regionen.  Marockos ocku-
pation och den speciella atmosfär av
ofrihet som ockupationsmakten ska-
par, sätter sin prä-
gel i just denna
landbeskrivning i
Sidor av Sahara.

Som resenär kan
Börge inte annat
än lämna rent all-
männa intryck
från det ockupe-
rade Västsahara,
till exempel inflytt-
ningen av marock-
aner, civila såväl som militära, deras
dominans, inflyttningen av västsahari-
erna i samhällen som Marocko starkt
kontrollerar eller korta möten med
människor samt naturupplevelser.

Här har boken en försiktig diplo-
matisk underton av tillståndet i Väst-
sahara. Just nu är det politiska läget
till Marockos fördel och tycks förbli
allt starkare inlemmat i ockupations-
makten ju längre konflikten hålls iso-
lerad. Den betydelsefulla och strate-
giska analysen, sett ur den internatio-
nella rättens perspektiv, av Marockos
olagliga ockupation av Västsahara och
den därmed otillåtna rovdriften på
Västsaharas naturresurser, får sökas i
annan litteratur.

Reseskildringar ger sällan uttryck
för politiska åsikter. De är snarare
avsedda att väcka vår nyfikenhet och
lust att följa i resenärens fotspår. I det
avseendet är skildringen från Västsa-
hara och nuläget i regionen inget
drömland som skulle locka till turism
eller upplevelser av Sahara. Endast ett
fritt Västsahara kan skapa och för-
medla denna känsla. Som ett tidsdo-
kument över tillståndet i Sahara i all-
mänhet är emellertid Börges bok
mycket läsvärd.
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Nya böcker om Sahara av Göran Börge och Dean King:
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