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MENS SOLEN GÅR NED UDENFOR, DRØMMER JEG TILBAGE TIL HØJTALERNE, 
DER KALDER TIL BØN. I MAROKKO OPLEVEDE VI ET AUTENTISK MØDE MED EN 
FREMMED KULTUR. ET KIG IND BAG GARDINET, EN DEL AF HVERDAGEN. MED 

BALANCE I KROP OG SJÆL.

T E K S T  L Æ R K E  N Y K J Æ R  J O H A N S E N  F O T O  M I E  H E E  C H R I S T E N S E N

ved foden af Atlas
PÅ AFSPÆNDING

YO G A M A R O K KO

uden et drf-rejsebureau er du på dybt vand

  Et DRF-rejsebureau
  giver dig inspiration og sikkerhed

Læs mere om DRF på www.travelassoc.dk

PRoFEssionalismE 
- vi kender verden og sikrer en vellykket rejse

TRyghED 
- vi er med hele vejen

DRF - Din gaRanTi FoR kvaliTET
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A
llahu akbar!”
Ordene bølger over den lille 
støvede landsby og runger 
gennem dalen. Solen er netop 
sunket ned bag bjergene, og 

muezzinen kalder til bøn. Solnedgangsbøn. 
Højtaleren giver hans stemme en mekanisk 
og skrattende lyd. Jeg ligger på ryggen på 
en tagterrasse med lukkede øjne, mine 
arme ned langs siden og håndfladerne 
vendt mod himlen. Jeg absorberer lydene. 
Mærker den lune vind, der leger med hå-
rene på mine arme. Muezzinens stemme 
akkompagneres af fuglekvidder og vindens 
raslen med de halvvisne palmeblade. 

Jeg ligger på min yogamåtte. Afspænding 
i Marokko. En uge fyldt med selvindsigt, 
samvær og kultur er netop begyndt.  

DET MAROKKANSKE YOGAPALADS
Der er i alt 17 deltagere på rejsen inklusiv 
rejseleder Marianne og yogalærer Bjørn. Vi 
bor i et traditionelt marokkansk hus med 
flere planer, flade tage og hyggelige luk-
kede gårde. Huset er ejet af det dansk-ma-
rokkanske rejsebureau, Marokko Indefra, 

som er drevet af Marianne og hendes 
mand. Parret har selv bygget huset. Da de 
købte grunden i 1999, stod der kun et pri-
mitivt betonskur med skodder for vindu-
erne. Det har de bygget videre på.  ”Sene-
ste tilbygning var den tredje etage, der kom 
til i efteråret”, fortæller Marianne og peger 
med flad hånd op mod det hvide hus med 
de karakteristiske hjørner.  ”Yogapaladset” 
døber vi det for sjov og griner.

Udover yogapaladset er der også et hus til 
Mariannes marokkanske svigerfamilie. Hen-
des svigerinde, Saadia, styrer madlavningen. 
Hun har ansat kvinder fra familien til at 
hjælpe. Selvom de har et nyt køkken inden-
for, laver de mad under åben ild i det gamle 
køkken. Dér tilbereder de ægte marokkansk 
mad på ægte marokkansk manér. Maden er 
fantastisk. Man kan smage håndarbejdet, 
traditionerne og de solmodne råvarer i hver 
eneste ret. Man må altid gerne hjælpe til i 
køkkenet. En morgen lærer jeg, hvordan 
man laver marokkanske pandekager og 
fladbrød.  De viser mig, hvordan jeg skal 
bruge ydersiden af tommelfingeren til at 
forme dejen og vende den i majsmel, så den 

"

De lokale kvinder, der hver dag lavede 
traditionel marokkansk mad til os. Fra 
venstre Mbirika, Soumia, Wahiba og 
Saadia.

ikke brænder fast på pladen over bålet. Der 
skal en del kræfter til, og skuldrene begyn-
der hurtigt at ømme sig på grund af den 
akavede arbejdsstilling. Man sidder på små 
taburetter og arbejder ved et lavt rundt 
bord. Det kræver lidt tilvænning for både 
hofter og ryg, og man mærker hurtigt, at det 
er en måde at sidde på, som man ikke er 
vant til hjemmefra. Ingen af kvinderne taler 
engelsk, men vi forstår meget godt hinan-
den alligevel. Grin og fagter bliver vores fæl-
les sprog.

SKUMMENDE TE ER TEGN PÅ VELSTAND
Hver morgen drikker vi marokkansk myn-
tete. Traditionen tro hældes teen i små 
slanke glas fra mindst en halv meters 
højde, så teen skummer hvidt, og det sprøj-
ter op ad siderne på glasset. Ifølge marok-
kansk tradition betyder meget skum me-
gen rigdom. Det betyder, at man har råd til 
at putte meget af det hvide guld, sukker, i 
sine gæsters te. Det er næsten så sødt, at 
det hviner i tænderne, for familien er rig og 
har rigeligt sukker. Sukker er nemlig også 
en almindelig værtsgave eller bryllupsgave, 

Huset med dets gård fyldt med frugttræer og urter. De 
øverste vinduer er tredje etagen kom til i efteråret. Til 

højre kan tera sen skimtes med trægelænderet, hvor vi 
dyrkede morgen- og aftenyoga.

Saadia viser argannødder frem.
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En lokal landsbykvinde kom forbi og l 
vede henna på dem der havde lyst.

Annie og og Björn på vores 
vandretur i atlasbjergene.

og familien fik ti kasser i gave ugen forin-
den som tak for at invitere til fest.

I baggården, hvor vi spiser, strutter en hi-
biscusbusk med sine store røde blomster. 
Kvabsede brumbasser summer omkring 
dem, dovne af varmen. Man må gerne 
plukke af planterne, og vi brygger te af ros-
marin. Det skulle efter sigende være udren-
sende og godt for blodomløbet. Den te drik-
ker vi meget af i løbet af ugen. Der er kryd-
derurter, blomster og frugttræer over hele 
ejendommen. Salvie, fennikel, citroner og 
appelsintræer med store orange appelsiner, 
der hænger tungt fra grenene. Man kan 
dufte urterne i vinden, når man bevæger sig 
fra baggården til tagterrassen, hvor vi dyrker 
yoga.

Man kan altid finde et sted at slå sig ned 
med en god bog, sludre eller nyde solen. I 
skønne omgivelser af mønstrede fliser, hvide 
vægge og kongeblå døre og vinduer. 

MÅNEN SOM NATLAMPE 
Der er 21 sengepladser, men man kan også 
sove ude under åben himmel.

Jeg spørger, om der ikke er risiko for regn, 

og glemmer, at vi befinder os vest for ver-
dens største ørken, Sahara. Her regner det 
ikke.

Vi lægger madrasser ud på terrassen. Fli-
serne er stadig varme. Vi ligger på række ved 
siden af hinanden og kigger op på den store 
mørke himmel. Månens blanke øje og stjer-
ner, der flakker, er det eneste lys. I det fjerne 
bumler en tom lastbil ned ad en hullet grus-
vej, så ladet hopper og danser og banker 
ned i karosseriet. Et par hunde gør og mar-
kerer, at det her er deres hus, her skal man 
ikke komme uanmeldt. Luften er stadig 
varm og tung. Med ét blæser det op, så dø-
rene smækker. Hundene gør højt nu. Vinden 
forsvinder ligeså hurtigt, som den var kom-
met, og byen falder atter til ro. En hane galer 
i det fjerne, et æsel skryder hæst. Jeg ved 
ikke, hvornår jeg falder i søvn.

DET FRUGTBARE MAROKKO
Landsbyen Lahmadate, som vi bor i, ligger i 
Soussdalen mellem storbyerne Agadir og 
Taroudant. Området er et af Marokkos mest 
frugtbare landområder og det eneste sted i 
verdenen, hvor argantræerne vokser. Af ar-

Aftenmåltiderne bestod af 
traditinelle, marokkanske 
retter lavet i tagine. 
Marokkanerne bruger fladbrød 
til at tage maden med, men 
flere af os måtte tage gafler til 
hjælp.

En af slagterne på mark det i Oulad 
Teima, hvor man blandt andet kan 

købe et halvt kohoved.

Ingen morgenmad uden te. På ægte 
marokkansk manér, hælder Mbirika teen fra 
kanden holdt højt oppe, så sukkeret får teen 
til at skumme og man derved kan vise, at 
man har penge nok til masser af sukker.
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gantræernes nødder laver man den popu-
lære arganolie, som især herhjemme er ble-
vet meget populær i kosmetik og skøn-
hedsprodukter. 

Vi går allesammen en tur i området. 
Landsbyen er indhegnet af plantager med 
appelsintræer og afgrøder. Saadia viser vej 
over familiens marker. De er heldige, for på 
deres marker gror mange argantræer. Træ-
erne er fredet, så man må ikke fælde dem, 
og man må kun samle de nødder, der ligger 
på jorden. Berberne har lavet spiselig ar-
ganolie i århundreder. Den bruger man for 
eksempel til at dyppe brød i, og den har en 
fantastisk smag af nødder. Den kosmetiske 
udgave, som vi kender, kom først til i slutnin-
gen af det 19. århundrede.

Kvindekooperativer har betydet, at 
mange kvinder kan tjene en stabil indkomst 
på at lave olie. Oliens stigende popularitet 
har højnet levestandarden for nogle af Ma-
rokkos fattigste familier. Det har givet 
mange kvinder mulighed for selv at ud-
danne sig eller investere i deres børns ud-
dannelse. 

Marianne oversætter, mens Saadia fortæl-

ler, hvordan man får olien ud af de mandel-
formede, hårde nødder. Det er en lang og 
sej proces. Det tager fire dage at producere 
én liter olie, og man skal bruge en hel sæk 
nødder. Saadia viser nødderne frem til os. I 
hendes håndflader er malet snørklede møn-
stre med henna. Ude på grusvejen trisser en 
æselkærre forbi. Manden, der styrer det grå 
æsel, løfter hånden over hovedet i vink og 
smiler, så man kan se, at han mangler et par 
tænder i overmunden. Det er skraldeman-
den, der er på vej ind til landsbyen. 

MAROKKANSK EMMA GAD OG FÆLLES-
SKAB
Vi spiser de lækre marokkanske retter ved 
lave runde border, siddende på store bro-
derede puder.

I Marokko spiser man med højre hånd. 
Det er svært, når gaflen i Danmark ligger til 
venstre. Man deles fire mand om en tagine - 
et stort lerfad med et kegleformet låg.

Maden syder stadig, da taginen bliver sat 
på bordet. Med friskbagte fladbrød skovler 
man kylling, citron og oliven op og fører det 
til munden.  Man må også bruge gaffel, hvis 

En lokal kvinde går forbi nogle af de nye huse, 
der er ved at blive bygget i Lahmadate.

man ikke helt mestrer fingerspisningen. 
Snakken går. Om livet, hjemmet, yoga og 
oplevelser.

Vi er en blandet gruppe. Nogle rejser 
alene, andre kender hinanden. Et par stykker 
mødte hinanden ved afrejsen sidste år. De 
klikkede med det samme og har været ven-
ner lige siden. Så da der skulle planlægges 
ferie i år, var der ingen tvivl, de skulle da 
med til Marokko igen. Denne gang sammen 
som venner, fortæller de mig.

Dagene starter med halvanden times 
yoga inden morgenmaden. Vi prøver kræf-
ter med flere yogaformer blandt de traditio-
nelle yogastilarter. Øvelserne har yogalæren 
Bjørn udvalgt så de passer til dagens andre 
udskejelser. Skal vi vandre, er der fokus på 
knæ, hofter og ankler. Ved fuldmåne, sørger 
Bjørn for, at vi ikke vender på hovedet, da 
man i traditionel yogafilosofi, skal undgå 
dette ved fuldmåne. Vi afslutter alle timerne 
med guidet meditation. Bjørn guider os til at 
slippe tankerne. Har du nogensinde prøvet 
ikke at tænke på noget? Det er sværere end 
man lige tror. Når vi bagefter åbner øjnene, 
møder Bjørns rolige og kærlige blik os med 

vished om, at alt er som det skal være. Han 
husker os på, at elske sig selv ikke er det 
samme som at være egoistisk. Vi takker hin-
anden og os selv for tiden på yogamåtten. 
Med håndfladerne mod hinanden og tom-
melfingrene foran brystbenet. Et lille buk. 
Namaste.

BALANCE MELLEM UDFLUGTER OG AF-
SLAPNING
Der er en god balance mellem yoga, ud-
flugter og afslapning på turen. Der er plads 
til at slappe af, det er trods alt ferie, og sam-
tidig føler man sig fyldt med oplevelser. En 
dag brugte vi på markedet i Oulad Teima. 
Nogen har måske hørt historier om, at sæl-
gerne i Marokko kan være ret ihærdige. I 
Oulad Teima er de bare venlige og imøde-
kommende. Her går vi på marked som alle 
andre. Man behøver ikke prutte om priser, 
men man skal heller ikke forvente at sæl-
gerne kan engelsk. Lidt franske gloser kom-
mer man dog langt med. Frem til Marokkos 
uafhængighed i 1956 var denne del af lan-
det et fransk protektorat. De har stadig 
fransk i skolen, så man møder jævnligt et 

Björn instruerer os i Båden eller 
paripurnsa Navasana. Björn blev´udlært i 
yoga i Indien og udtaler uden problemer
stillingernes navne i sanskrit.



VAGABOND #203 / 201976

”bonjour madame”.
På markedet kan du få alt fra ”Mike” sok-

ker og ”Kalvim Kleim” bælter til fårehoveder 
og bark til at børste tænder med. Man skal 
nok bare ikke regne med at finde ægte Nike 
og Calvin Klein.

En dag bruger vi på at vandre i Atlasbjer-
gene. Ali er vores lokale guide. Han er vokset 
op i området og kender stedet ud og ind. 
Han har sort krøllet hår, en blå Adidas trøje 
og et stort hvidt smil fra øre til øre. Man kan 
se, at han er vokset op her, for han springer 
fra sten til sten som en anden bjergged.

”Slowly slowly,” siger han og tilbyder en 
hånd, da vi skal rundt om en stor sten.

”Oopa”, siger han, da vi krydser en lille 
bæk.

Han hjælper os en efter en og springer så 
forbi os op til det næste udfordrende stykke. 

”Oopa!” 
Vi sover ude igen den sidste aften. Fra 

tagterrassen kan man høre, at der er fest i 
landsbyen. Man kan høre dem spille på 
tromme og synge. Man kan forestille sig, 
hvordan de danser. 

”Det var et bryllup”, fortæller Marianne på 
turen til lufthavnen.

Gad vide om de også fik sukker.

Marianne på markedet i 
Oulad Teima.

MAROKKO
SPROG
Det officielle sprog i Marokko er arabisk. 
Herudover tales der i dele af landet berbisk, 
ligesom fransk og spansk er udbredt.

VALUTA
Møntfoden i Marokko hedder dirham. Man 
kan som udgangspunkt ikke veksle til ma-
rokkanske dirham i Danmark. Hæv i stedet 
Euro eller US dollars, som du kan veksle ved 
ankomst.

Vagabond var inviteret med på rejsen af Ma-
rokko Indefra. Læs mere om rejsebureauet 
på www.marokkoindefra.dk.

MAROKKO


