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1. Inledning, syfte och avgränsning 
 

Jag  kommer  i  detta  arbete  att  resonera  kring  och  beskriva  hästens  betydelse  för  den  berbiska 

(amazigh) kulturen. Utgångspunkten är kursen Ekofilosofiska kulturperspektiv – berbisk kultur – och 

en  studieresa  till  Marocko  i  maj  2011.  Resonemanget  kommer  att  kretsa  kring  följande 

frågeställningar:  vilken  betydelse  har  hästen  för  den  traditionella  berbiska  kulturen?  Har  hästen 

någon  betydelse  för  identiteten  som  berb?  Hur  tar  det  sig  i  så  fall  uttryck?  Har  hästen  någon 

betydelse för den berbiska kulturens framtid? Kan hästen vara en kulturbärare av berbisk (amazigh) 

kultur? 

Syftet med arbetet är att använda hästen  som exempel  för att  resonera kring olika kulturyttringar 

som gestaltar och tolkar viktiga delar av berbernas kulturarv och förståelserum.  

 

1.1 Förtydligande av beteckningen berber  
 

I  Sverige  använder  vi  fortfarande  beteckningen  berber  som  samlingsnamn  för  Nordafrikas  och 

Saharas  ursprungsbefolkning.  Följande  står  att  läsa  i  Nationalencyklopedin:  ”berber  (över  arab. 

barbarī  'ociviliserad',  ytterst  från  grek.  ba´rbaros,  se  barbar”  (www.ne.se).    Benämningen  berber 

syftar alltså på ordet barbar, vilket egentligen betyder en person som talar stammande och otydligt, 

en  främling  eller  utlänning.  En  person  som  inte  har  grekiska  som  modersmål.  Ordet  användes 

ursprungligen nedsättande om någon  som ansågs  tillhöra ett ociviliserat, grymt och primitivt  folk. 

Berber var utifrån kommande makters benämning på det folk som själva kallade sig amazigh. I plural: 

imazighen och  singular  femininum:  tamazight. Vad ordet  amazigh betyder  varierar  från  region  till 

region  (Hsain, 2009). Men enligt alla berber vi  träffade  i Marocko betyder det  fri, ädel man  (free, 

noble  man).  Hsain  skriver  att  ”The  term  ”Imazighen”  refers  to  the  free,  noble  and  indigenous 

inhabitants of the historic Tamazgha, or Berber homeland”. Även termen för det berbiska språket är 

tamazight (gh i orden tamazight och amazigh uttalas r) 

Jag kommer fortsättningsvis ändå att använda ordet berber av flera skäl: kursen heter Ekofilosofiska 

kulturperspektiv  –  berbisk  kultur,  jag  är  osäker  på  om  jag  konsekvent  förmår  använda  de  olika 

imazighen‐beteckningarna på ett korrekt  sätt och  jag  tror att de  flesta  som  läser detta arbete har 

lättare att förhålla sig till och förstå innehållet, om jag använder det ordet. Med detta förtydligande 

har jag ändå poängterat att det finns stora problem med användandet av beteckningen berber. 

 
 

 

 

 

Foto 1. Alfabetet för tamazight.
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2. Tillvägagångssätt 
 

För att kunna besvara  frågeställningarna och nå syftet använder  jag mig av huvudsakligen av  fakta 

från kurslitteraturen,  fördjupningslitteratur, olika webbplatser  samt en  studieresa  till Marocko den 

15‐29 maj 2011.  

 

3. Teori 
 

Teori  är  enligt Nationalencyklopedin  (2011)  en  grupp  antaganden  eller  påståenden  som  förklarar 

företeelser av något slag och systematiserar vår kunskap om dem. I denna del presenteras relevant 

fakta och teori som sedan används i den kommande diskussionen. 

3.1 Ekofilosofi 
 

Inom  ekofilosofi  studerar  man  miljö‐  och  framtidsfrågor  i  ett  brett  filosofiskt  och  kulturellt 

perspektiv.  ”I  fokus  står  frågor  om  jordens  framtid  och  människans  värdighet.  Olika  kulturers 

förståelserum  och  tolkningar  av  begrepp  som  människa,  natur,  livskvalitet,  moral  och  kunskap 

granskas”. (www.kau.se) 

 

3.2 Berber 
 

Berberna är Maghrebs ursprungsbefolkning. Maghreb är ”det område i Nordafrika som avgränsas av 

Sahara  i  söder,  Atlanten  i  väster,  Medelhavet  i  norr  och  Libyska  öknen  i  öster”  (www.ne.se) 

Huvudländerna är Atlasbergens tre stater; Algeriet, Tunisien, Marocko, men ofta räknas också Libyen, 

Mauretanien och Västsahara dit (Lund 2007).  

I hela Maghreb  talades  förr berberspråk  (tamazight).  Idag  är Marocko det  land där  flest personer 

talar någon berberdialekt. Hur stor andel, är svårt att fastslå. Siffrorna varierar mellan 40 och 70 % 

beroende på vilken källa man använder.   Detta kan  jämföras med att det  i Tunisien är <1 % och  i 

Libyen ca 4 % av befolkningen som talar tamazight (Ilahiane, 2009).  

Trots att berberna bildar betydande populationer i Maghreb, har de blivit reducerade till minoriteter 

inom sina  respektive  länder. Berberna  i Maghreb är  idag ett mycket heterogent  folk, vars språk är 

den minsta gemensamma nämnaren  i  länder där arabiskan annars är dominerande. Att  skriva om 

berberna efter den arabiska invasionen är, enligt Ilahiane ännu idag politiskt inkorrekt, då berbernas 

krav  på  kulturell  pluralism,  demokratisering  och  mänskliga  rättigheter  anses  hota  det  islamiska 

levnadssättet och det arabiska språket. Men det finns starka berbiska drivkrafter, vilka bland annat 

tagit  sig uttryck  i den  sk berbervåren  (Berber Spring)    som  startade  i Algeriet 1980 och  som  spred 

berbiska  kulturella  organisationer  över Maghreb.  Bland  annat  diskrimineras  berberna  fortfarande 
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genom att de  inte får ge sina nyfödda barn berbiska namn. Human Rights Watch skrev så sent som 

2009 ett brev till den Marockanska regeringen om detta (www.hrw.org). Namngivningen av barn är 

av stor betydelse för placeringen i arvsföljden1 (Hart, 1984). 

Berber  är  muslimer,  men  inte  araber  och  den  arabisering  som  skett  i  Maghreb  sedan 

självständigheten ifrågasätts nu av berber. Protesterna 2001‐2002 som inleddes vid 21‐årsminnet av 

berbervåren  har  bland  annat  lett  till  att man  sedan  2005  kan  läsa  tamazight  vid  vissa  skolor  och 

universitet  i Marocko.  (http://phoenicia.org). Enligt ett uttalande av Marockos kung Mohammad VI 

den 17 juni 2011, är tamazight nu ett officiellt språk tillsammans med arabiskan och ska i framtiden 

användas  i all offentlig administration (http://en.wikipedia.org), verifierat av en student  i tamazight 

vid Universitetet i Fez 21 juli 2011) 

 

And the Berber child had to learn, after his mother tongue, a new Arabic language as soon as he went 

to school, and then French, and then English, and finally spoke many languages but mastered none. 

(www.oasisdemezgarne.com) 

 

Berber  finns både på  landsbygden och  i alla Marockos  städer och  sociala klasser  (Crawford, 2008) 

men återskapandet och hågkomsten av  landsbygds‐ och stamhistorien är, enligt (Maddy‐Weitzman, 

2011) en stor del av ”the Amazigh Culture Movements” agenda idag. 

Berber associeras oftast med sk pastoral nomadism, dvs. nomader som  flyttar mellan betesmarker 

(pastoral  från engelskans pasture, bete). Av dessa nomader är Saharas Tuareger  förmodligen är de 

mest  kända, både  för männens  färgstarka blå  klädedräkter och  slöjor men  även  för  sitt  rebelliska 

motstånd mot kolonisatörer.  

Men  berbernas  stamstruktur  är  invecklad  och  även  jordbruk  har  varit  vanligt  hos  vissa  berbiska 

grupper  (Ilahiane,  2009).  En  särskild  form  av  jordbrukssamhällen  är  det  som  på  engelska  kallas 

transhumance (säsongsomflyttning). I dessa samhällen har invånarna en permanent bostad, ofta i en 

dalgång, där man driver jordbruk . Samtidigt flyttar delar av familjen upp boskapen i bergen för bete 

om våren. De som flyttar med djuren bor i tält och när hösten kommer med regn och snö flyttar de 

ner till dalen med djuren  igen. Detta  levnadssätt har t ex. varit karaktäristiskt för stammen Aït Atta 

(Hart, 1984). Även handel har varit en viktig  försörjningskälla, där väl utvecklade handelsleder  från 

Västafrika till norra Medelhavet existerade redan för tusentals år sedan (www.uiowa.edu).  

Enligt Marquet  (2008) är  två av  tre marockaner berber om man  ser  till deras kultur och  språk. De 

flesta av dem bor  idag  i följande områden: Rif, Mellanatlas‐ och Höga Atlasbergen,  i Sous, Antiatlas 

och i utkanterna av Sahara. (Ilahiane, 2009). ”Den stolta berbiska befolkningen fäster stor vikt vid att 

bevara  sina  traditioner  och  sin  självständighet”  (Marquet,  2008)  och  genom  att  ta  sin  tillflykt  till 

bergen  har  de  själva  och  deras  kultur  lyckats  överleva  flera  invasioner  genom  historien.  Andra 

kännetecken för den berbiska kulturen är inbördes stridigheter mellan stammarna och att kvinnorna 

traditionellt har starkare ställning i den berbiska kulturen än i den arabiska (Brett & Fentress, 1996). 

Enligt Crawford  (2008) har  inte männen mycket att säga  till om när det gäller den del av hushållet 

                                                            
1 Hart beskriver namngivningens betydelse för den berbiska stammen Aït Atta. 
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som kvinnorna ansvarar  för2. Berbernas historia  som  rebeller  syns  fortfarande  i arkitekturen. Allra 

tydligast tar det sig uttryck i kasborna längs de tidigare karavanlederna i södra Marocko. En kasba är 

en befäst byggnad, ofta med fyra torn med ett i varje hörn av muren samt tinnar och skottgluggar. 

Berberna har genom åren växlat mellan motstånd och acceptans när det gäller nya politiska regimer 

och religiösa övertygelser. De har ändå förblivit en etniskt sammanhållen grupp. Ett antal berber blev 

kristna men  utvecklade  sina  egna  doktriner,  vilket  gjorde  att  de  stämplades  som  kättare.    Vissa 

berber  kämpade  mot  islam,  många  fler  accepterade  islam  medan  andra  tog  på  sig  rollen  av 

världsförbättrare i religionens namn (www.bbc.co.uk).  

Det  finns en  tendens att betrakta berber  i Marocko som konservativa och bakåtsträvare, eftersom 

deras kultur är starkast  i de mindre utvecklade områdena. Andelen barn som går  i skolan är också 

mindre än  i övriga delar av  landet. Detta  leder  till problem  för dem vid  samhällskontakter  i vuxen 

ålder, då de inte lärt sig arabiska (www.al‐bab.com).  

 

 

 

 
 

 

 

 

3.2.1 Historia 
 

Den  berbiska  kulturen  är  tusentals  år  gammal  och  under  antiken  fanns  bland  annat  de  berbiska 

kungadömena Numidien i östra delen av nuvarande Algeriet och Mauritanien som omfattande delar 

av nuvarande Algeriet och Marocko. Numidien var i sin tur uppdelat i tre kungadömen.  

Byar kunde bestå av utvidgade  familjegrupper  indelade  i klaner och underklaner. På många ställen 

har stammarna i Marocko levt efter sin egen sedvanerätt ända fram till självständigheten 1956 (Hart, 

1984). De har själva betonat den personliga friheten, familjen och stammen. Berberna har invaderats 

av många  andra  folk  genom  historien:  nybyggare med  ursprung  runt medelhavet  (800‐tal  f  Kr), 

romare (ca 150 f Kr), vandaler (400‐tal), bysantiner (500‐tal), araber (600‐tal), ottomaner (1500‐tal), 

fransmän (1800‐tal), spanjorer och italienare (1900‐tal) (Ilahiane, 2009).  

En avgörande period i Maghrebs historia var när araberna anlände till häst från öster.  Vid början av 

700‐talet spreds  islam bland berberna, men  innan dess var araberna  tvungna att besegra dem och 

det var  inte  lätt. Den  form av  islam som de berbiska stammarna  traditionellt utövat, kan beskrivas 

som  en  slags  helgondyrkan,  där  varje  stam  har  sitt  eget  helgon.  De  nomadiserande  eller 

                                                            
2 författaren beskriver byn Tagharghist, ca 10 mil söder om Marrakech 

Foto 2. Meknès.
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säsongsomflyttande  stammarna  hade moské‐tält  eller  ett  särskilt  område  på marken  där  de  bad 

(Hart, 1984). 

Araberna  tog  slavar  och manliga  slavar  kunde  omvändas  till  soldater.    Detta  var  en  systematisk 

enrollering som var nödvändig för att araberna skulle kunna skaffa sig tillräckligt många soldater för 

att erövra hela Nordafrika och slutligen även Spanien  (Brett & Fentress, 1996). Många berber blev 

stöttepelare  i de  tidiga arabiska arméerna, oumbärliga  för  sin  ridskicklighet och  förmåga att  slåss. 

Berberna drog fördel av sin nya nationella och religiösa identitet genom att ansluta sig till araberna, 

inte bara som undertryckta män, utan som frivilliga. Pennell (2003) menar att berbernas traditionella 

stamsystem  liknade arabernas och därför underlättade  för en sammanslagning av de  två systemen 

och  en  berbisk  version  av  islam  utvecklades.  Så  småningom  gjorde  dock  berberna  revolt  mot 

araberna. Under  1000‐  och  1100‐talen  regerade  de  berbiska  Almoravid‐  och Almohaddynastierna 

över  stora delar av Maghreb och Spanien. Under Mariniderna  (1200‐tal),  som  inte var några  stora 

fältherrar, krympte Marocko gradvis till dagens storlek (Marquet, 2008). 

Den historiska  rollen  som  självständigt  sinnade,  envisa  kämpar  är något  som bevarats  långt  in på 

nittonhundratalet.  Det  främsta  exemplet  är  den  stora  stammen  AÏt  Atta,  hemmahörande  i  de 

centrala delarna av södra Marocko, som stod emot erövringar genom hela historien ända  fram  till 

kolonisationen 1933 (Hart, 1984) och som spelat en stor roll i den berbiska historien.  

 
Den franska kolonialmaktens berberpolicy kunde vid första anblicken anses favorisera berberna före 

araberna, men tanken bakom policyn handlade mer om att berbernas omoderna själ och livsstil inte 

skulle  klara  av  att  gå  igenom  en modernisering  (www.agraw.com).  Detta  kan  jämföras med  den 

svenska  lapp‐ska‐vara‐lapp‐politiken: ”Om samebarnen vande sig vid civilisationen, att bo  i hus, äta 

med bestick och sova mellan lakan, skulle de avvänjas från nomadlivet och den genuina flyttsamiska 

kulturen skulle gå under” (www.samer.se). Det visade sig även att fransmännen fick problem när de 

försökte  institutionalisera  traditionella berbiska  sedvänjor och  jämställa dem med  sharia3  (Maddy‐

Weitzman, 2011). 

Berberna har aldrig haft någon enad politisk identitet, vilket gör en beskrivning av berbernas historia 

något  problematiskt. Många  starka  berbiska  kungadömen  och  kulturer,  ofta med  krig  eller  raider 

sinsemellan, har existerat parallellt i olika delar av Nordafrika och Spanien (många sk morer i Spanien 

var berber). Berberna har istället tenderat att tillgodogöra sig erövrarnas kultur och språk, samtidigt 

som de fortsatt att tala tamazight sinsemellan. (http://phoenicia.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Foto 3. Meknès utanför den kungliga staden 

                                                            
3 enligt islam den gudomliga lagen, dvs. den vägledning som Gud ger människorna (www.ne) 
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Arabnationalism var en viktig drivkraft  för Maghrebstaternas  självständighetskamp. Både Marocko 

och  Algeriet  försökte  efter  självständigheten,  1956  respektive  1962,  skapa  en  enhetlig  nationell 

identitet och ersätta det franska språket  i förvaltningen med arabiskan, som också sågs som  islams 

språk. Det innebar att berberna marginaliserades, och berbiska kulturyttringar mer eller mindre kom 

att ses som samhällsomstörtande. Detta ledde till protester särskilt i Kabylien i norra Algeriet, vilket 

förmodligen är berbernationalismens starkaste fäste (Lund 2007). Men så sent som 1975 hade t ex 

den stora och  för berbisk historia så viktiga stammen Aït Atta  fortfarande  inte börjat engagera sig 

politiskt, då de inte trodde det var nödvändigt (Hart 1984). 

 
Den låga ekonomiska produktiviteten och sociala orättvisor i områden bebodda av berber har under 

1900‐talet skapat stor berbisk utvandring  till andra  länder, ofta  till Europa. Före  första världskriget 

arbetade t ex flera tusen algerier i Frankrike.  Mellan 1950 och 1970 utvandrade tusentals berber till 

Belgien, Frankrike, Holland och Tyskland och de sänder  fortfarande  tillbaka mycket pengar  till sina 

familjer  i hemländerna  i Maghreb. En känd berb  i Europa är t ex.  fotbollsspelaren Zinedine Zidane, 

som spelat för franska landslaget(http://en.wikipedia.org). 

Efter Hassan II:s död 1999, har hans son och arvinge Kung Mohammed VI kämpat med arvet hans far 

lämnade  efter  sig;  ett  relativt  stabilt  land  sett  ur  ett  regionalt  perspektiv, men  en  stabilitet  på 

bekostnad  av  godtycklig  rättvisa,  ekonomiska  skillnader  och  begränsat  deltagande  i  den  politiska 

processen (Crawford, 2008). Crawford anser att Mohammed VI har påbörjat reformer för att försöka 

ändra på områden som tidigare varit tabu: frihandel samt ökade rättigheter för kvinnor och berber. 

 

 
 

Lädertillverkning  startade  för  flera  tusen  år  sedan  och  kan  sägas 
vara en av världens första industrier. 

Lena J. Rengen och Stefan Rydin  

 

 

 

 

 

3.2.2 Berbiskt och Marockanskt hantverk 
 

Berberna sätter en stor ära  i att bevara sina traditioner och marockanska konsthantverkstraditioner 

förs vidare genom arbeten i material som läder, ull, trä, lera, koppar och mässing. ”Läderarbeten har 

alltid  varit  en  viktig  näring  i  Marocko  och  remtyg  i  dyrbara  material  tillverkas  av  skickliga 

hantverkare”  (Marquet, 2008) De mest berömda  länderhantverkarna och  garvarna  finns  i  Fez och 

Marrakech. Marockanskt läder, och särskilt det som produceras i Fez, har i århundraden ansetts vara 

bland det finaste i världen (Clammer, Bing, & Sattin, 2009) och det sägs att konsten att skapa i läder 

Foto 4. Läderskor. 
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föddes  i Marrakech  (Marquet,  2008).    Ibland  görs  även  läderdekorationer med  bladguld.  För  att 

kunna användas vid  läderarbeten, måste djurhudarna  först genomgå en kemisk process varvid hud 

omvandlas till läder. Hudarna rengörs, garvas och färgas sedan i önskade färger, till exempel rött eller 

gult. Garvning  är  ett  hantverk med  tusenåriga  anor  och  det  är  kanske  just  garverierna  som  bäst 

illustrerar den marockanska hantverkstraditionen. Garvningen går  i princip  till på  samma  sätt  idag 

som  på  medeltiden.  Detsamma  gäller  färgningen  i  traditionella  färggropar.  Läderhantverkarna 

tillverkar  sedan användbara och vackra  föremål. Garverierna är,  liksom annat hantverk  i  städernas 

medinor4,  organiserat  i  souker.  Det  är marknader  där  hantverk  och  andra  varor  placeras  i  olika 

avdelningar enligt en viss struktur och placeringen beror på vilken typ av varor som säljs. Soukerna är 

även en mötesplats  för  stadsbor och  för  landsbygdsbefolkning på besök  i  staden  (Marquet, 2008). 

Garverierna placeras alltid i stadens utkanter på grund av lukten de sprider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broderi är ett annat hantverk med historiska traditioner. ”I Marockos städer har kvinnorna länge fört 

vidare de gamla broderitraditionerna. Flickorna får  lära sig brodera redan när de är små, antingen  i 

hemmet  eller  i  en  broderiskola,  och  alltid  under  uppsikt  av  en  lärare”  (Marquet,  2008).  Fez, 

Marrakech, och Meknès är några av de städer där broderihantverket har störst betydelse.  

 

3.3 Berberhästen  
 

Berberhästen från Nordvästafrika är en av de äldsta hästraserna i världen. Dess mer exakta ursprung 

är omtvistat men de  flesta experter är  idag överens om att den nordafrikanska hästen är en egen 

variant av släktet Equus, det enda nu  levande släktet  i  familjen hästdjur. Den anses ha utvecklats  i 

Afrika  oberoende  av,  men  samtidigt  som,  hästen  i  Asien.  Denna  teori  stärks  av  de  ben  och 

grottmålningar  som  man  hittat  i  Sahara  och  som  presenteras  av  den  Algeriska  paleontologen 

Yasmina  Chaid  Saoudi  (www.huenenberger.de).  Berbern  har  haft  stor  betydelse  för  hästrasernas 

                                                            
4 Medina betyder stad på arabiska. Medinorna består av en tätt sammanpackad stadsbebyggelse omgärdad av 
försvarsmurar med utkikstorn. Namnet kommer från staden Medina (Streiffert, 2008). 

Foto 5. Garveri i Fez. 
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historia  och  i  hästaveln.    Det  berbiska  blodet  finns  till  exempel  i  lipizzanerhästen,  friesern,  den 

amerikanska travaren och det engelska fullblodet.  

 

The Barb is said to have had its origins in Numidia, the ancient home of the Berber people. 
Inhospitable conditions developed its special characteristics. No breed is more temperate and rustic 

than the Barb, considered by many to have been the best war horse. 
International Encyclopedia of Horse Breeds 

 

Berbern  anses  vara  en  ras  med  exceptionella  kvaliteter:  den  karaktäriseras  av  god  ridbarhet, 

robusthet,  uthållighet  och  är  anpassad  till  att  överleva  på  magert  bete.  Den  har  även  ett  gott 

temperament,  god  inlärningsförmåga och  förmåga  att  förstå  vad  som önskas  av den.  (Association 

Française du Cheval Barbe, 2011). Huenenberger  skriver  att berbern  var uppskattad  redan  tidigt  i 

historien för dess extraordinära användbarhet och vilja att relatera till människor.  

Berberhästen är ca 150 cm i mankhöjd och har en karaktäristisk huvudform med konvex nosrygg, att 

jämföra med den arabiska hästens ”ädlare” huvudform som är konkav. Den har omfångsrik man och 

svans, en stolt, välvd hals och en kort kropp – perfekt för samling5. Dessa egenskaper är viktiga för 

hästens prestanda  (www.saudiaramcoworld.com). Om man  ser på huvudformen och det  stupande 

korset  på  berberhästen,  kan  den  ursprungligen  ha  varit  av  kallblodstyp  (http://ridsport.ifokus.se). 

Genom korsning med orientaliska raser, t ex med arabiskt blod, har den blivit en ädlare häst men har 

i stort sett behållit sin säregna typ. 

 

 

 

 

 

                     Foto 6. Hästöga. Källa: Istockphoto 

 

Berbern  anses  vara  den  bästa  arméhästen  i  världen  (Rowland,  1945).  Den  har  genom  historien 

använts  i krig,  inte minst på grund av dess uthållighet. Militären  i flera  länder var därför noga med 

aveln  av  berberhästar.  Den  berbiska  hästen  har  t  ex.  använts  av  romare,  araber,  spanjorer  och 

Napoleon. Under  andra  världskriget  specialrekvirerade Rommel  berberhästar  från  Tunisien  till  ett 

tyskt regemente, som hade särskild  framgång.  (Association Française du Cheval Barbe, 2011). Efter 

andra  världskriget  skedde  det  en  nedgång  både  i  antalet  hästar  och  i  renrasigheten 

(http://stablemade.com) 

                                                            
5 Syftet med samling är att öka hästens förmåga att bära upp ryttaren och samtidigt öka bakbenens 
undertramp. För detta krävs starka ben, muskler och ligament hos hästen. 
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Berberhästen avlades särskilt  för att passa den ridstil som kallades “jineta”, där ryttaren rider med 

uppdragna  knän  och  förlitar  sig  på  sin  häst  för  att  kunna  kasta,  dra,  parera  eller  undvika  något, 

beroende på situationen. Ridstilen, som kräver en  tränad häst som kan  förutse ryttarens agerande 

och  lyda  utan  att  tveka,  är  uppkallad  efter  den  berbiska  folkstammen  Zanata 

(www.saudiaramcoworld.com).  Berbern  var  smidig  och  lyhörd  för minsta  beröring,  van  vid  tuffa 

miljöer, stark och säker på foten. Hästens starka länd och intelligens gjorde den utmärkt vid snabba 

svängar och dess extrema mod och smärttålighet gjorde att berberhästen ofta verkade njuta av en 

kamp  (www.saudiaramcoworld.com).  Under  det muslimska  styret  i  Andalusien,  skedde  en  viktig 

blandning av berbisk och spanskt blod, som resulterade i den andalusiska hästen.  

 

Hästen är en del av vår familj, vår kultur och vår civilisation.  

Hassan II 

 
 

3.3.1 Hästen i den berbiska kulturen 
 

Hästen  är  aristokraten  bland  människans  tamdjur.  Det  är  ett  extremt  snabbt,  aggressivt  och 

intelligent  djur  (Kelekna,  2009).  Hästen  är  djupt  förankrad  i  den  marockanska  identiteten  och 

kulturen (Landrin, 2007) och hästar har varit en del av vardagslivet i Nordafrika genom historien. Ett 

exempel på detta är att den berbiska stammen AÏt Atta jämför sig själva med en häst bunden med ett 

långt rep till Saghru, deras hemregion, vilket alltid kommer att dra dem tillbaka dit (Hart, 1984). 

Enligt Brett & Fentress användes hästen historiskt av både nomader och bofasta, eftersom det var 

det enda sättet att resa. Men hästen var samtidigt en stor källa till prestige. Kelekna (2009) menar att 

ridning,  särskilt  i  hög  fart  utgjorde  en  radikal  innovation  när  det  gäller  människans  rörlighet. 

Hästanvändningen  minskade  dramatiskt  de  geografiska  avstånden  och  förändrade  för  alltid  det 

sociala och politiska  landskapet. Hon hänvisar till Strabo, som skriver att det  i Nordafrika under det 

första  årtusendet  f  Kr  fanns  stora  hästhjordar  som  födde  100 000  föl  om  året.  Dessa  användes 

huvudsakligen av numidiska ryttare vid krigföring. Hästens historia och dess extraordinära effekter på 

den mänskliga kulturen visar på en dualism: å ena sidan den snabba hästkraftens betydelse för den 

omfattande  och  komplexa  civilisationen  men  å  den  andra;  krigshästens  ökade  effektivitet  och 

överlägsna stridskraft som åstadkom total förstörelse vid krig. 

Berbernas  liv  är  nära  knutet  till  hästen.  Deras  liv  var  beroende  av  hästen.  Landrin  beskriver  hur 

hästen  genom  sin  särprägel,  sin  ovanliga  karaktär  och  dess  symboliska  koppling  till  Allah  väcker 

intresse och respekt. Det finns en stark koppling mellan hästtraditioner och den muslimska religionen 

i många  länder. Det  finns  flera  exempel  på  uttalanden  av  profeten Muhammed  som  handlar  om 

hästar  och  deras  dygder  (www.huenenberger.de).  Tron  på  att  hästen  är  det  heligaste  av  djur  är 

mycket utbredd och den anses ha den högsta koncentrationen av baraka6 (Barclay, 1980) 

   

                                                            
6 arabiska för välsignelse, en sorts andlig kraft eller energi, som anses komma från Gud (www.ne)  
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Love horses and look after them, for they deserve your tenderness,  
treat them as you do your children, 

 nourish them as you do friends of the family,  and blanket them with care.  
For the love of God, do not be negligent for you will regret it in this life and the next 

Said by Umar, the second caliph and companion of Muhammad 
 

Horses are our riches, joys, life, and religion. Has not the Prophet said: ‘The blessings of this world 
until Judgment Day shall hang from the forelocks between your horses´ eyes?’ 

Said by a Marabout (holy man) 
 

Båda citaten är ur The Role of the Horse in Man´s Culture 

 

Landrin förklarar hur historien, islam och symbolik har gjort hästen mycket populär och väl förankrad 

i Marockansk kultur. Den har en  framträdande plats  inom  familjen och  folk  skulle hellre  svälta  sig 

själva eller beröva sitt barn mat istället för hästen. Det anses t ex. vara en ära för barn att leda hästen 

till vatten. Som stamöverhuvud hos berbiska stammar har en av de viktigaste uppgifterna alltid varit 

att försvara stammens läger mot överfall och stöld. Familjen Coates‐Pelligrinetti beskriver hur deras 

släkting skyddade lägret från ”desert bandits, bent on stealing women, livestock or the tribe’s prized 

horses. He eventually moved the encampment. Here he continued to breed Moroccan Barb horses 

and  participate  in  the  increasingly  popular  Fantasia  festivals”  (www.coates‐pellegrinetti‐

ireland.com)7 

The ordinary price of a virgin wife in Berber is a horse, which the bridegroom is obliged to present to 
the father of the girl he demands in marriage. I remember asking a young peasant of whom I bought 
provision one day, why he did not marry? He pointed to a colt in the yard, and told me that when the 

colt became big enough, he should take a wife 
Michael Russell 

 

Barclay  (1980)  beskriver  hur  berber  och  araber  delar många  sedvänjor,  framförallt  när  det  gäller 

hästen. 

 

3.3.2 Numidiska ryttare 
 

Numidierna var en berbisk stam som hade sitt ursprung i nuvarande Algeriet. Vid 1000‐talet f Kr hade 

deras ridkonst, som utvecklats under århundraden av jakt, boskapsvallning och plundring, utvecklats 

till  full  militär  kompetens  (Kelekna,  2009).  Under  romartiden  blev  de  nordafrikanska  numidiska 

ryttarna kända och högt respekterade. De numidiska ryttarna red utan bett, träns och sadel och hade 

därigenom händerna fria för strid. De styrde hästen med kroppen eller ett snöre runt hästens hals, 

ibland kombinerat med  lätta knackningar på hästhalsen med en pinne. De red på berberhästar och 

stred mot romarna, som upptäckte deras kvaliteter som ryttare och de kom så småningom att bli en 

viktig del av romarnas eget kavalleri (www.saudiaramcoworld.com).  

                                                            
7 Fantasia är detsamma som tbourida som beskrivs nedan 
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När numidierna inte stred mot andra, gjorde de raider mot sina egna grannstammar. Den numidiske 

kungen  Jugurtha  kombinerade under 1000‐talet  e Kr. militära  färdigheter,  som han  lärt  sig  av  att 

kriga mot romerska trupper, med numidiernas klassiska gerilla‐taktik (Brett & Fentress, 1996).  

Skapandet av enheter med numidiska ridande legosoldater gjorde att de fick en ny och viktig roll i det 

Afrikanska  samhället. Dessa  ryttare  steg  i  status  och  fick möjlighet  att  bli  romerska medborgare. 

Vidare kunde militärtjänsten  leda  till god pension  i  form av mark eller pengar. Detta var en viktig 

resurs  för  berbiska  samhällen.  Samtidigt  bevarade  de  en  viktig  aspekt  av  den  inhemska  kulturen, 

nämligen  engagemanget  i  striderna  och  kopplingarna  till  de  historiska  och  beryktade 

barbackaryttarna.  Det  hade  skapats  en  ryttararistokrati  och  kavalleriet  var  länken  mellan  den 

inhemska  ryttararistokratin  och  den  romerska  staten  (Brett &  Fentress,  1996). Men  på  grund  av 

sjukdomar  som  tsetseflugans  sprider,  kunde  inte  krigshästarna  från  kungadömena  på  savannen 

överleva djupt i den ekvatoriella regnskogen och jordbrukarna kunde undfly ryttarna genom att ta sin 

tillflykt dit (Kelekna, 2009).  

 

 

It is well known that Hannibal's cavalry consisted, in large part, of Numidian horsemen. 
M. Rostovtzeff 

 
Most Berber cavalry, heirs to the Numidian tradition of supreme horsemanship, were apparently still 

riding bareback in the ninth century 
Philip Sidnell 

 

 

3.3.3 Arabiska ryttare 
 

När araberna under 600‐ och 700‐talet kom ridandes på sina arabiska hästar, med uppbackning av 

vattentransporterande dromedarer, spreds islam över Nordafrika till Atlanten. Arabernas styrkor var 

den  religiösa  ivern och deras häpnadsväckande militära  rörlighet,  som  skapades med hjälp av den 

arabiska hästen. Både män och hästar var vana vid att  leva på beduinens magra diet. När de nått 

Atlantkusten,  fortsatte  de  söderut mot  de  områden  där  slav‐  och  guldhandeln  bedrevs  (Kelekna, 

2009).  Här  var  tusentals  hästar  oumbärliga  för  arméerna  på  savannerna. Men  det  slet  hårt  på 

hästarna och de behövde därför bytas ut så ofta som vartannat år. Priset för en häst var 15‐20 slavar 

och man  gjorde  raider  söderut  och  tillfångatog  den  svarta  befolkningen  för  att  kunna  förnya  sitt 

kavalleri  (Kelekna,  2009). Men  det  handlades  även med  hästar,  då  slavar  byttes mot  hästar  från 

Nordafrika och Västsahara. Denna handel fortsatte ända fram till det franska kolonialstyret på 1900‐

talet (Webb Jr, 1993). 

Den arabiska hästen kom  sedermera att  sprida ett nytt  språk, ny  religion, arkitektur, kulturväxter, 

branscher och uppfinningar (Kelekna, 2009).  
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3.3.4 Tbourida  Fantasia 
 
 
Fantasia är en del av den nationella, kulturella  identiteten och ett starkt uttryck för kollektiv glädje. 

Den  är  en  kvarleva  från  det  heliga  kriget,  svarar  för  viktiga  andliga  världen  och  ett  sätt  att 

levandegöra den marockanska historien (Landrin, 2007). Det är en stor sport på landsbygden och den 

utövas  bland  annat  vid  firandet  av  nationella  och  religiösa  helgdagar.  Fantasia  kallas  tbourida  på 

tamazight  och  varje  lag  består  av  15  ryttare  på  rikt  utsmyckade  och  vackra  hästar  som  visar  sin 

ridkonst. Denna konst har ärvts från generation till generation och det är en ära att få representera 

sin  region.  Hästarna  är  otroligt  välskötta  och  publiken  får  se  fina  uppvisningar  av  horsemanship, 

vackra  sadlar  och  kläder  (http://mintteaandtagine.com).  Hästen  måste  ha  samma  dygder  som 

ryttaren: mod, generositet och  intelligens  (Landrin, 2007).  I denna text används och blandas orden 

fantasia och tbourida som uttryck för samma aktivitet. 

 

Fantasia översatt  till engelska kallas  ”game of gunpowder”, består av en grupp beväpnade  ryttare 

som bär traditionell klädsel och rider på en rak linje i hög fart. Efter ett par hundra meter skjuter alla 

ryttarna  samtidigt  rakt upp  i  luften med  sina gevär och  tvärstannar  samtidigt  sina hästar  (Barosio, 

2007).  Svårigheten  med  uppvisningen  är  att  synkronisera  alla  ryttare  och  hästar  genom  hela 

accelerationen och vid  skjutningen,  så att man endast hör ett enda  skott. Nuvarande praxis är att 

använda  gevär och  krut, men  före  krutet  användes bågskytte,  spjut och  armborst  vid  fantasiorna 

(Landrin, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Foto 9. Fantasia. Källa: www.lemault.net 

 

Hästen som används är en berberhäst, särskilt tränad för uppgiften. Inga vanliga arbetshästar tillåts 

delta  (www.travel‐exploration.com).  Fantasiahästar  sköts  dessutom  bättre  än  vanliga  hästar  i 

Marocko (Landrin, 2007) . Uppvisningen är inspirerad av historisk berbisk krigföring och man skjuter 

med en sk. moukhala ett gammaldags gevär som  laddas med krut. Numera betraktas Fantasia som 

en  kulturell  konstart och  en  form  av  kampsport. Den  symboliserar också  en  stark  relation mellan 



14 
 

människan  och  hästen.  Varje  region  i Marocko  har  en  eller  flera  fantasiagrupper,  kallade  serba8, 

sammanlagt  tusentals  ryttare  i  landet.  Fantasior  genomförs  oftast  vid  lokala  säsongsbetonade, 

kulturella eller religiösa högtider även kallade moussem9 men även vid andra stora och viktiga fester, 

såsom  bröllop,  födslar,  religiösa  helgdagar,  etc.  (Landrin,  2007).  Förutom  att  användas  vid 

fantasiorna, används hästarna vid själva ceremonierna bröllop, omskärelse, etc. Landrin beskriver  t 

ex  hur  nuvarande  kungen  av  Marocko  avbildats  på  häst  tillsammans  med  sin  son,  på  väg  till 

omskärelse.  

  

Den traditionella ridkonsten tbourida (fantasia) är en av disciplinerna inom FRMSE (Fédération royale 

marocaine des sports équestres). Namnet Fantasia ska ha tagits 1832, men själva uppvisningen går 

att spåra väldigt långt tillbaka genom historien. (http://fr.wikipedia.org). I Marocko finns det mer än 

6 000 fantasiahästar, 360 trupper med vuxna ryttare, 10 trupper kvinnor och 10 trupper med barn 

under 15 år (www.journaux.ma). Enligt FRMSE är bedömningen av de deltagande  lagen baserad på 

specifika  kriterier med hänsyn  till  genomförandet  (hastighet, disciplin), hanterandet  av  vapen och 

tidpunkten  för  skott.  Även  hästens  utrustning  bedöms  (www.travel‐exploration.com). Mer  än  15 

tävlingar i tbourida hålls årligen med ett genomsnitt på 400 ryttare per tävling. 

Uppvisningar  i denna  ridkonst  är  en  av de mest  spektakulära  traditionerna  i Marocko. Alla  större 

festivaler  innehåller  en  parad  före  själva  fantasiauppvisningen,  där  kvaliteten  på  kostymer  och 

utsmyckningar visas upp. Utrustningen är en kombination av det bästa av marockanskt hantverk och 

tekniska krav. Kända fantasior är t ex. de i Al Jadida och Marrakech (Barosio, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Foto 10. Sadel från 1800‐talet, Musée Dar el‐Batha, Fez 

Enligt Huenenberger (2011) är den mest logiska förklaringen till fantasiornas ursprung militär träning 

för kavalleriets snabba och upprepade attacker. Den metoden användes redan då de Nordafrikanska 

ryttarna av berbiskt ursprung på 700‐talet invaderade nuvarande Spanien. Ridstilen är baserad på att 

ryttaren galopperar ståendes i stigbyglarna. På detta sätt får hästen större rörelsefrihet och möjlighet 

att galoppera fortare, med bättre uthållighet. Nackdelen med den sämre balansen som ryttaren då 

                                                            
8 Eller sorba 
9 En moussem är både religiös festival, marknad och ett tillfälle att umgås och dela sin kulturella identitet med 
andra (www.visitmorocco.com) 
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får, motverkas av stora stigbyglar och att bakvalvet på sadeln har en  form som stödjer en stående 

ryttare.  

Det är en imponerande syn, när en grupp ryttare ställer upp sig på linje inför start. Hästarna känner 

på sig vad som är på gång och blir lite upphetsade och spända, men en riktig berberhäst tappar inte 

kontrollen ens i det värsta tumultet. Huenenberger (2011) har själv besökt många fantasior och trots 

att alla deltagande hästar är hingstar och därför borde vara aggressiva mot varandra, har han  inte 

sett  en  enda  incident  eller  olycka.  Detta  anser  han  bevisar  berberhästens  utomordentliga 

temperament och sociala beteende.  

Sadlarna  som  används  vid  fantasiorna  är  riktiga  mästerverk  i  traditionellt  nordafrikanskt 

konsthantverk. Alla delar är  täckta med dekorationer,  i de  flesta  fall broderier. Dessa broderier är 

ofta  av  metalltråd.  Man  kan  i  sällsynta  fall  till  och  med  se  antika  sadlar  med  guld‐  eller 

silverbroderier.  Ornamenten  visar  stor  variation  och  är mestadels  abstrakta,  såsom  geometriska 

figurer, men Huenenberger har även sett broderier i form av blommor, hästar och fåglar.  

 
Fantasia is a perfect example of traditional folklore in Morocco. 

Travel Exploration Morocco 

 

3.3.5 Hästen i dagens Marocko  
 

Hästen är en del av det religiösa medvetandet  i Marocko och man arbetar  idag för att öka hästens 

popularitet  genom  att  bredda  dess  användningsområde,  vilket  är  tänkt  att  påverka  Marockos 

befolkning  och  ytterligare  främja  relationen  mellan  människa  och  häst.  Att  äga  hästar  ses  på 

landsbygden som ett bevis på rikedom. Hästarna visas särskilt upp under  fantasiorna men används 

även i det dagliga livet. (Streiffert, 2008) 

FRMSE  (Fédération  Royale Marocaine  des  Sports  Equestres)  grundades  1958  för  att  arbeta med 

utveckling och marknadsföring av hästsporten både  inom Marocko och  internationellt. FRMSE ger 

bidrag till organisationens klubbar för att de ska kunna anordna tävlingar, förbättra sin infrastruktur, 

ge ut  tävlingslicenser och organisera  kurser  för unga  ryttare.  FRMSE  jobbar  även med  teknik och 

organisation för att kunna genomföra nationella och internationella ridtävlingar (www.inhorses.com)  

På  FRMSE:s webbplats  (www.frmse.ma)  kan man  läsa  att  förbundet  arbetar med  fyra  discipliner 

inom ridningen: dressyr, distansritt, banhoppning och  tbourida. Den sistnämnda disciplinen är unik 

för Maghreb. Enligt prinsessan Lalla Amina, ordförande, är FRMSE det enda ridförbund i världen som 

värdesätter  sitt  traditionella  kulturarv  inom  hästsporten  så  högt  att  det  är  inkluderat  bland  det 

nationella ridförbundets discipliner.  

Ett annat exempel på hur man arbetar för att främja hästen och expandera och utveckla konst och 

konsthantverk  är  Festival  international  du  cheval  i  Mèknes.  Initiativet  togs  av  privata  aktörer  i 

regionen och syftet är att främja Mèknes och dess omgivning i form av kultur, ekonomi, jordbruk och 

turism (Landrin, 2007). 
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De beskrivna aktiviteterna och fantasiorna har lett till positiva ekonomiska effekter för sadelmakare, 

hantverkare som producerar de traditionella klädesplaggen, omsorgen om hästar och en ökning av 

priset på  fantasiahästar  (Landrin, 2007). För  framtiden  ser Landrin även andra  intressanta effekter 

som medför stor potential  för kulturarvet att  fortsätta  i en moderniserad  form med stor betydelse 

för samhällsutvecklingen. Hon ger följande exempel: FRMSE vill skapa särskilda tbourida‐skolor med 

fokus på olika kategorier elever som seniorer, juniorer och kvinnor och då särskilt från familjer som 

inte redan håller på med traditionell hästkultur. Dessa skolor ska förutom att utbilda ryttare, arbeta 

med sadelmakeri och klädessömnad för fansasiorna. Anledningen till att man vill nå familjer som inte 

redan  är  aktiva  vid  fantasior,  är  att denna  kunskap  traditionellt  går  i  arv  inom  familjerna och det 

därför är svårt, för att inte säga omöjligt, att tillägna sig kunskapen om man inte ärvt den av sin far. 

Man vill även nå den urbaniserade delen av befolkningen på detta sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

    Foto 7. Moderna grimmor och traditionella träns, sadelmakeri i Marrakech 

Det  finns även  idéer kring ett  samarbete  runt en Festival  Intermaghrébin, där även andra  länder  i 

Nordafrika  kan  delta  i  fantasior.  Tbourida  har  en  särskild  historia  och  betydelse  och  är  den 

hästsportaktivitet  som  har  i  särklass  flest  utövare  i  Marocko.  Långt  fler  än  vanlig  ridning  och 

hästkapplöpning (Landrin, 2007). 

Viljan att  förnya  ridningens och hästsportens utveckling  i Marocko  illustreras genom  skapandet av 

stiftelsen  l’Association du Salon du Cheval 2010, på uppdrag av Kung Mohammed VI. Man arbetar 

härigenom aktivt för att hålla hästevenemangen på en hög nivå (www.salonducheval.ma). Syftet med 

organisationen är att:  

 organisera Salon du Cheval (se nedan) 

 verka för att upprätta kanaler för samarbete och kommunikation med statliga  institutioner, 

privata sektorn, det civila samhället och mässor i Marocko och utomlands 

 uppmuntra alla åtgärder som syftar till att främja vikten av hästen och den socioekonomiska 

utvecklingen av landsbygdsområdena 

 lyfta fram Marockos kulturella arv och traditioner när det gäller ridkonst 

La Semaine du Cheval (hästveckan) är också en viktig händelse för den marockanska landsbygden när 

det  gäller  ridning.  Man  vill  skapa  mer  aktivitet  runt  fantasior  och  hopptävlingar.  Ponnyklubbar 

utvecklas, vilket gör det lättare för barn att börja rida. Allt med syftet att nå en bredare publik. Media 

är viktigt vid ridsportevenemang och därför satsas det mer på detta. Det finns även annat som vittnar 
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om hästens popularitet: affischer, vykort och frimärken med hästmotiv, liksom turismen. De fantasior 

som utförs  som underhållning, väcker  turisternas  intresse och beundran och  förstärker känslan av 

nationell stolthet. De är även ett  instrument  för ekoturism, eftersom de  främjar möten och utbyte 

mellan turister och lokalbefolkningen (Landrin, 2007).  

Det  finns särskilda marknader  (souker)  för hästhandel. De viktigaste är  i Settat, Sale, Khenifra, och 

Khemisset. Det  kan  finnas upp  till  flera hundra hästar på marknaden och  förhandlingarna börjar  i 

gryningen.  Hästar  köps  för  olika  ändamål;  för  transport,  jordbruksarbete,  till  användning  vid 

fantasior,  till  ridklubbar  och  för  turridning.  Priserna  har  ökat  under  senare  år.  Det  finns  för 

närvarande  inga  undersökningar  om  hur  många  som  direkt  eller  indirekt  arbetar  med  hästar  i 

Marocko idag. Men hästsektorn är inte tillräckligt stor för att förse landet med alla varor och tjänster 

som  behövs,  utan  mycket  måste  importeras.  Utvecklingen  av  hästsektorn  skulle  kunna  skapa 

arbetstillfällen även av dessa kringverksamheter och tjänster. För detta behövs en modernisering av 

sektorn, med beräkningar av antalet hästar, hur ekonomiska och sociala sammanhang hänger  ihop 

samt politiska åtgärder (Landrin, 2007). 

Andra  sätt  att  främja  den Marockanska  hästkulturen  är  t  ex  att  Haras  de Meknès,  ett  regionalt 

stuteri, uppmuntrar  jordbrukare genom bonusar att  föda upp hästar  för deltagande  i  tävlingar och 

fantasior som stuteriet anordnar. Dessa hålls bland annat i Fez, Khenifra, Meknes, Khemisset och vid 

festivalen i Tissa. Avel och ridning intar traditionellt en framträdande plats där. Stuteriet är ett av fem 

som arbetar under överinseende av Marockos jordbruksministerium, som bland annat jobbar för att 

vidareutveckla hästuppfödningen i landet. (www.meknes‐net.com)  

På senare år har dock nya kunder ökat  intresset för den traditionella hästkulturen. Marocko har sitt 

eget Hollywood; Atlas filmstudior utanför Ouarzazate, som sysselsätter en stor del av invånarna där. 

Sedan 2000 har verksamheten utvecklats med öppnandet av filmstudios av  internationell standard. 

Inspelningar av  filmer om historiska  tider, som Kundun, Bibeln och Highlander har  lett  till en ökad 

efterfrågan  hos  traditionella  sadelmakare  (Landrin,  2007)  och  ryttare  rekryteras  från  fantasiorna. 

Historiska  legender om det traditionella Marocko har  inspirerat många filmskapare, både  inhemska 

och utländska och kommer enligt Landrin säkert att fortsätta i framtiden. 

Den marockanska expertisen när det gäller produktion av sel‐ och remtyg är vida känd. Ett exempel 

på detta är att det brittiska kungahusets droska körs med hästar som bär marockanska selar (Landrin, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

            Foto 8. Sadelmakeri i Marrakech 
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När det gäller veterinärmedicin och behandling av sjuka eller skadade hästar, finns det fortfarande en 

stark  praxis  av  traditionell  läkekonst  som  är  baserad  på  den  gamla  stamstrukturen. Den  varierar 

därför med  region,  klimat  och  tillgängliga  växtarter  och  praktiseras  huvudsakligen  av  så  kallade 

maalems. Maalem översätts  till engelska master, mästare. Denna  veterinärmedicinska  tradition  är 

endast delvis utforskad och det borde vara  intressant att överföra detta kulturarv till den moderna 

veterinärmedicinen (Landrin, 2007). Att traditionell kunskap utövas sida vid sida med modern gäller 

inte bara veterinärmedicinen utan även hovslageriet. Enligt Landrin är traditionella smeder närmast 

att betrakta som en egen ”kast”, som historiskt anses ha en egen magi eller aura. En slags immunitet 

som förvärvas av dess funktion i samhället. Traditionellt överförs smedyrket från far till son och hans 

personlighet  är  okränkbar. Men  Landrin menar  att  den  traditionella  kunskapens  stora  inflytande, 

särskilt  på  landsbygden,  även  skapar  problem.  Utövarnas  kunskaper  om  hästens  anatomi  och 

fysiologi  är  rudimentär,  vilket  kan  leda  till  problem.  Även  maalems  och  hovslagarnas 

arbetsförhållanden kan vara dåliga. För att inte hästar ska lida på grund av att ägaren saknar pengar, 

finns det  i Marocko därför möjlighet att  få  sin häst behandlad gratis på  särskilda veterinärkliniker 

(Landrin 2007). 

I Marocko finns många möjligheter till häst‐ och ridturism; en timme, flera dagar eller flera veckor. 

Turridningen  för  turister  sker huvudsakligen  i Atlasbergen eller  i ökenområden och då dessa  turer 

inte är tillgängliga under samma perioder – öknen är tillgänglig på vintern, Atlas på sommaren – finns 

det möjlighet för turridning i Marocko året runt. Landrin beskriver hur man vill utveckla ekoturismen 

med hjälp av hästen och härigenom även på ett utmärkt sätt möta den marockanska befolkningen 

och  dess  kultur  samt  främja  lokal  utveckling.  En  annan  typ  av  hästturism  som  enligt  Landrin  har 

potential är hästresor  för  franska/europeiska och andra  internationella turister till evenemang som 

Le  Salon du Cheval d´El  Jadida  (se nedan),  Festival  international du  cheval de Meknès eller  andra 

fantasior.  Men  hon  menar  att  detta  hindras  av  att  information  inte  finns  samlad  på  något 

gemensamt ställe  idag, så det är svårt för turister att få  information om hästen, dess betydelse för 

den  marockanska  kulturen  och  de  möjligheter  som  finns  för  hästintresserade.  Detta  behöver 

utvecklas enligt Landrin (2007). 

Jakt från hästryggen har djupa rötter i den berbiska kulturen och Landrin frågar sig om det är möjligt 

att utveckla den nuvarande viktiga ridturismen med en  jaktinriktning. Falkeneraruppvisningar sker t 

ex.  i Marocko även  idag.  Landrin  reflekterar också kring om kombinationen av  faktorer  i Marocko 

såsom  urbanisering, modernisering  av  jordbruket,  främjandet  av  kvinnornas  villkor  och  en  ökad 

miljömedvetenhet  hos  den marockanska medelklassen  kan  bidra  till  utvecklingen  av  ridningen  i 

Marocko. 

 

He was mounted on a large horse of fine action and superbly caparisoned. The saddle housings were 
of red cloth embroidered with gold thread. The girths and breast bands were of silk worked with 
verses from the Koran. The bridle and head stall were of plated morocco leather and glittered with 

gold and precious stones. 
ur The Berber 
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3.3.6 Le Salon du Cheval d´El Jadida 
 

El  Jadida är en betydelsefull hamnstad  från 1500‐talet,  som  ligger vid Marockos nordvästkust mot 

Atlanten.  Staden  fick  sitt  nuvarande  namn,  som  betyder  den  nya  staden,  år  1815.  Tidigare  hette 

staden Mazgan och byggdes av portugiserna med  stora murar mot havet och  fem bastioner.    Idag 

finns  El  Jadida  med  på  UNESCO:s  världsarvslista  och  har  utvecklats  till  en  charmig  badort 

(www.visitmorocco.com).  

År 2008 hölls här för första gången Le Salon du Cheval d´El Jadida. Evenemanget lanserades av Kung 

Muhammad VI under temat Pride and Passion. Vid Le Salon du Cheval d´El Jadida hedras Marockos 

urgamla hästtraditioner. Beslutet att förlägga det i Abda Doukkala‐regionen togs då denna region har 

en viktig historisk jordbrukstradition som baseras på hästen. Genom åren har El Jadida blivit berömt i 

internationella ryttarkretsar  tack vare sin Moussem “Moulay Abdallah Amghar” som årligen samlar 

mer än  tusen  ryttare  från olika  regioner  i Marocko. El  Jadida är ett  starkt  fäste  för en av de mest 

kända stammarna i Marocko: Doukhala. ”Ärade och fruktade krigare sedan tidernas begynnelse, rider 

de  sina  mycket  vackra  berberhästar  kända  för  sin  uthållighet  och  foglighet”  (översättning  från 

www.salonducheval.ma).    Le  Salon  du  Cheval  d´El  Jadida  är  tillägnad  hästen  och  hästens  stora 

betydelse  och  har  ett  holistiskt  program  som  kombinerar  olika  hästsporter  och  aktiviteter. 

Evenemanget bevarar  traditionellt horsemanship, sport och  tävlig  i Marocko. Vid 2010‐års upplaga 

hade  Konst  och  kultur  en  egen  utställningsavdelning.  Där  kunde  man  bland  annat  se 

läderhantverkare och  sadelmakare  sy  ridstövlar och  sadlar  för  användning  vid  fantasior. Artisanat 

Equestre, hästsporthantverk, hade en egen avdelning vid eventet och Village culturel var en annan 

avdelning på mässan. Där visades mycket konst med hästmotiv: skulpturer, foton, videor, målningar, 

böcker etc. (www.dailymotion.com). Kungen själv besökte utställningen och närvarade särskilt under 

fantasian. 

Man  fokuserar på berberhästen under  rubriken La barbe notre patrimonie  (fritt översatt: berbern, 

vårt arv). Det finns många aktiviteter för barn: ponnyridning, prova‐på‐ridning på större hästar, åka 

häst och vagn, prova att sitta i en riktig fantasia‐sadel på trähäst, rida käpphäst utsmyckade med fina 

fantasia‐träns, gymkhana m m. Andra aktiviteter är avdelningsridning, uppvisning av ridande poliser, 

voltige, stuntmen till häst, frihetsdressyr, cirkuskonster, fyrspannsuppvisningar etc. På mässan finns 

konferenser, utställare med  fokus på veterinärmedicin,  foder, hovslagartävlingar,  föreläsningar om 

hästanatomi, hästutställningar bl a. för rasen Cheval Arab Barbe, (översatt ungefär: arabiska berber 

hästar). Priserna i dessa utställningar var t ex nytillverkade sadlar och stigbyglar av gammalt snitt. Det 

tävlades även i internationell banhoppning. 250 000 personer besökte arrangemanget som hade 700 

hästar och 90 utställare, samt 17 fantasia‐lag. Enligt Landrin (2007) är Le Salon du Cheval d´El Jadida 

ett komplement till de åtgärder för att främja hästnäringen i Marocko, som nämnts ovan.  

 

 
 
 
 

Foto 11. De olika discipliner som ingår i det Marockanska ridförbundet. Källa www.frmse.ma
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En ny anläggning vid El Jadida planläggs nu och beräknas stå färdig 2012. Den beräknas omfatta mer 

än  46  hektar,  inklusive  20.000 m2  utställningsyta,  kunna  hysa  600  uppstallade  hästar  och  ha  en 

tbourida‐tävlingsplats på 3 hektar till en sammanlagd kostnad av 390 miljoner dirham. Inom området 

kommer även att finnas en reception, en by för barn och administrationsbyggnader. Detta projekt är 

avsett att bli ett flaggskepp tillägnat främjandet av alla de olika aspekterna av hästsport  i Marocko. 

Den  nya  anläggningen  kommer  att  bli  den  drivande  kraften  för  kulturella  aktiviteter  och  socio‐

ekonomiska frågor gällande hästrelaterade aktiviteter i regionen. (www.yacout.info).  

Sammantaget kretsar evenemanget kring  två områden;  främjandet av  traditioner  inom  ridkonsten 

och  utveckling  av  företag  med  anknytning  till  hästbranschen.  Arrangörerna  vill  belysa  hästens 

framträdande  roll  i  historien  och  hästens  socioekonomiska  betydelse. Nästa  Salon  du  Cheval  d´El 

Jadida genomförs 19‐23 oktober 2011. 

 

 
3.3.7 Tissa horse festival 
 

Tissa  horse  festival  eller  Tissa  horse moussem  är  en mycket  speciell  hästfestival  i  Tissa  nära  Fez. 

Festivalen är ett av de mest kända evenemangen  i Marocko och firas årligen  i oktober till minne av 

Sidi  Muhammed  Ben  Lachen,  ett  skyddshelgon  från  1400‐talet.  Festivalen  lockar  hundratals 

hästägare, uppfödare och ryttare som kommer för att tävla och visa upp sina hästar. Det genomförs 

även hästauktioner med snabbtalande auktionsutropare, som hjälper uppfödare och köpare att göra 

affärer. Det finns flera hästfestivaler i Marocko, men den i Tissa har en särskild gammal stolthet och 

tradition med  anknytning  till  hästkonsten  och  kulturen  i  regionen,  där  ryttarna  tar  festivalen  på 

största allvar. Alla bär vackra,  färggranna  traditionella kläder  såsom djellabas och gandouras10 och 

hästarna har traditionell utrustning. (www.spectacularearth.com)  

 

 

Foto 12. Traditionellt klädesplagg 

                                                            
10 Långa klädesplagg, vanliga i Nordafrika 
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Besökarna får känslan av att de förflyttats till ett medeltida slagfält, med en tältstad byggd kring en 

innergård.  Tältens  golv  täcks  av  traditionella mattor  och  gobelänger  hänger  på  tältväggarna.  Vid 

avslutningen  genomförs  en  stor  parad  på  arenan.  (www.journeybeyondtravel.com).  Tissa  horse 

festival  är  mycket  populär  och  är  ett  unikt  tillfälle  för  lokalbefolkningen  att  visa  upp  sina 

hästkunskaper  och  sina  hästar,  som  är  berber  eller  araber.  Publiken  kan  då  beskåda  energin, 

hastigheten,  kraften  och  skönheten  hos  deras  hästar.  Ryttarna  är  oftast  vältränade  hästkarlar  av 

berbiskt  ursprung.  Evenemanget  bjuder  även  på  lokal  berbisk  traditionell musik  och  dansgrupper 

(http://heymorocco.blogspot.com)  och  det  är  inte  bara  hästfolk  som  kommer  till  Tissa  horse 

moussem. Festivalen lockar mängder med besökare som även kommer för musiken, dansen, sången 

och det allmänna firandet, som avnjuts tillsammans med ett stort utbud av traditionell mat och god 

tillgång på mintte (www.morocco.com) 

 

4. Fakta från studieresan 
 

Här följer de kunskaper, baserade på erfarenheter av personliga möten med den berbiska kulturen, 

som är  relevanta  för detta arbete.   Mötena  skedde under  studieresan  till Marocko den 15‐29 maj 

2011. Personliga möten med den berbiska kulturen har huvudsakligen skett på följande ställen: 

 Medinan och soukerna i Fez, Meknès, Marrakech och Essaouira (alla städerna finns listade på 
UNESCO:s världsarvslista för kulturvärden) 

 Universitetet i Fez 

 Tafilaltregionen i södra Marocko med oasen Merzouga, ett tältläger i Erg‐Chebbidynerna, byn 
Khamlia, staden Rissani, m fl. orter. Rissani är byggd på ruinerna av Sijilmassa, som en gång i 
tiden  var  Tafilalts  huvudstad  och  en  viktig  etapp  för  karavanerna  genom  Sahara  och  ett 
självständigt rike. 

 Världsarvet Aït Benhaddou, en ksar, en förstärkt fortliknande stad  

 Olika delar av Atlasbergen med bland annat byn Tamattatouche 

 Musée Municipal du Patrimoine Amazighe i Agadir 

 Med berbiska herdar och nomader på olika platser i landet 

 Med konstnärer i Essaouria, bland annat en konstnär från Souss, en berb som målade mycket 
hästar, fantasior och ökenmotiv med häst 

Samt med de berber som reste med oss genom stora delar av Marocko. Här presenteras resultat 
från  mina  observationer,  upplevelser  och  samtal.  Under  hela  resan  skrev  jag  dagbok  med 
reflektioner.  Punkterna  nedan  är  en  sammanställning  av mina  dagboksanteckningar.  Förutom 
dessa  informationskällor  har  jag  även  hållit  mailkontakt  med  en  student  vi  träffade  på 
Universitetet i Fez. 

 

 

 

 

Foto 13. Ridstövlar för användning vid fantasior 
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 På Musée Dar el‐Batha  i Fez finns en särskild avdelning för ridutrustning från 1800‐talet: en 

rikt broderad  sadel,  sporrar, broderade  ridstövlar, vattenflaskor och en mokhala11. Museet 

ställer även ut andra  läderhantverk som visar vilken oerhörd skicklighet och kreativitet som 

stadens  hantverkare  besatt.  De  gav  genom  läderarbetena  även  uttryck  för  symbolik  och 

religion. 

 Garverierna i Fez: Lukten är stark vid garverierna och när vi kom för att se på arbetet erbjöds 

vi en kvist mynta att hålla framför näsan. Från en takterrass ett par våningar ovanför själva 

garveriområdet  kunde  vi  ta del  av  arbetet  som pågick  nedanför oss. Hudarna bearbetas  i 

flera steg. Man tar först bort päls och kött och lägger dem sedan i blöt. Därefter lägger man 

hudarna i garvkaren. När de sedan har torkats och sköljts, kan de färgas och därefter skickas 

vidare  till  läderhantverkarna.  Vi  såg  detta  arbete  utföras  nedanför  oss  tillsammans med 

högarna av päls, hudar i garvkar, sköljkar och färgkar. Männen som arbetade med dem stod 

nere i de olika groparna.  

 

Foto 14. Vid garverierna i Fez 

 Lämpligt nog fanns en läderverkstad med tillhörande affär en våning under takterrassen. När 

vi gick ner passade  jag på att prata med dem som  jobbade där. De berättade att det  tar 6 

månader  att  göra  sadeln nedan  som  är  gjord  av  kamelläder,  vilket  används  för  att det  är 

starkt.   Kvinnorna  syr och broderar  först med hjälp av ”kaktussilke” och  sedan  syr män på 

broderierna  på  kamellädret.  Det  produceras  även  utsmyckningar  i  form  av 

nackutsmyckningar  till hästarna och delar av  träns  i  samma  stil och  färg  som  sadlarna. De 

hade  även  lasso  i  samma  design.  Hantverkarna  som  arbetar  i  kollektiven  i  medinan 

(soukerna) är kvalitetssäkrade av staten. De fina sadlarna och utsmyckningarna används vid 

fantasiorna, som har långa traditioner. De som arbetade i affären berättade att det hålls ca 5‐

6 officiella fantasior årligen i Marocko, men många fler inofficiella. Men enligt försäljarna är 

det  inte så många som är specialiserade på att göra sadlar. Kanske 10 stycken här, sa han. 

Det  var  kungen  Hassan  II  som  var  intresserad  och  engagerad  i  att  införa  systemet med 

kooperativen för att kvalitetssäkra hantverken. 

 Sadelbommen är gjord av trä. Trä‐ och läderarbeten görs av män, medan broderierna görs av 

kvinnor. På den sadel vi  tittade på  i en affär  i Rissani, var broderierna gjorda  i koppartråd, 

men  i  äldre  tider  använde man  guld‐  och  silvertråd.  I  den  affären  berättade  innehavaren 

                                                            
11 En typ av gevär som används vid fantasior 
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också  att  i  vissa  berbersläkter  leder mannen  kvinnan  sittande  på  en  häst  till  bröllop  och 

sönerna sittande på en häst till omskärelse. Hästen är ett uttryck för lycka och välstånd.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15. Nyproducerad sadel, Fez 

 

 I Meknès: på  ett  litet museum  vid Place  Lalla Aouda  i Meknés hittade  jag hästutrustning. 

Bland annat en sadel med denna informationstext: selle de cheval recouvert de velours rouge 

bordé de fils d´or et les étriers en fer, vilket betyder sadel täckt med röd sammet, kantad med 

guld och med järn‐stigbyglar. 

 

Foto 16. Detalj frås sadel, museum i Mèknes 

  Jag hyrde även häst‐ och vagn  för att besöka Haras de Meknés, ett av Marockos välkända 

stuterier. Dessvärre var det stängt, men jag pratade med de två kuskarna som körde mig och 

de berättade lite om hästkulturens betydelse. Intressant var att de körde med gummiskor på 

hästarna  och  hade  egna  trafikregler. De  stannade  t  ex  inte  vid  rött  ljus,  som  bilarna. De 

hästar jag åkte med var väldigt välhållna, som de flesta andra jag såg framför turistdroskor i 

Meknés och kuskarna hade särskilda tillstånd utfärdade av myndigheterna. 

 En bibliotekarie i Fez berättade om byn Tissa 50 km from Fez och dess urgamla hästtradition. 

Han sa även att under torkan  i slutet på 1990‐talet och början av 2000‐talet gav  invånarna 

där hellre hästarna mat än sina barn! 
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 I Marrakech: kring marknadens kärna finns souker för hantverk som traditionellt förknippas 

med  landsortsbefolkningen, t ex. hovslageri och sadelmakeri. Jag gick  in till en sadelmakare 

och försökte prata med honom, men han pratade i princip bara franska och min hästfranska 

är extremt begränsad. Han visade i alla fall mig en vägg med tidningsurklipp där det stor hur 

gamla  berbertraditioner  och  kunskap  fördes  vidare  genom  fantasior  och  hantverk  med 

koppling  till hästarna. Han hade  säkert 25  träns med broderier  i olika  färger, 5  sadlar, 15 

schabrak12 och 30 par ridstövlar i olika färger med olika broderier. Och så hade han hästbett, 

ungefär  10  st  olika  slags.  Dagen  efter  letade  jag  upp  sadelmakaren  i  soukerna  igen  och 

noterade  vad  som  stod  på  tidningsurklippen  på  väggarna:  ”Les  moussems,  un  héritage 

ancestral.  Les  villes et  les  villages n´ont pas oubliés  leur belles  traditions.  Le Moussem de 

Tan‐Tan. UNESCO  a dernièrement proclamé  le Moussem de  Tan  Tan Patrimoine universel 

immatériel.” Vilket betyder att den moussem, med  tillhörande  fantasia  som årligen hålls  i 

Tan‐Tan numera  finns med på UNESCO:s världsarvslista över  immateriella kulturarv  (precis 

som  aktiviteterna  vid  torget  Jemaa  el‐Fna  i Marrakech).  Vid  fantasian  i  Tan‐Tan  sker  den 

största  samlingen  av  nomadstammar  i  Nordafrika.  Vid mitt  andra  besök  i  sadelmakeriet, 

träffade  jag  en  man  som  jobbade  där  och  som  talade  lite  engelska.  Han  berättade  att 

mannen jag träffade förra gången är den person som äger affärsrörelsen (sadelmakaren). 15 

personer arbetar med att göra sadlar åt honom och totalt är det 50 personer som jobbar åt 

honom och sadelmakeriet. Hit kommer man långväga ifrån för att köpa. Jag fick veta att det 

genomförs många  fantasior  i Marocko. Bästa  tiden  för dem  är  sommartid. Man  använder 

vita, beige, svarta eller gula stövlar, mest vita och svarta. Jadida har en fin fantasia (det sa de 

även på museet i Agadir). Jag fick veta att det skulle hållas en stor fantasia i Rabat 15 dagar 

senare, med 10 lag och 15 ryttare per lag.  

 

 

 

 

 

 

Foto 17. I öknen 

 I Marrakech  fanns många  hästdroskor  för  turisterna, många  fler  än  i Méknes.  De  hade 

särskilda områden vid utkanten av  torget  Jemaa el‐Fna där de  stod och väntade.  Jag hade 

därför  tillfälle  att  studera  dem  närmare.  Hästarna  gick  oftast  i  par,  men  flera  av  dem 

uppvisade ett  irriterat beteende både mot  andra hästar och mot människor.  Jag  såg  flera 

hästar med munkorgar och flera som sparkade mot varandra och vagnarna och kuskar som 

slog sina hästar. Mer  intressant var att studera hovslageriet. Det gick  inte till som  i Sverige, 

där  en  ensam  hovslagare  både  håller  hästens  hov  och  skor  själv.  Istället  var  det  två  som 

hjälptes åt; en höll och en annan sömmade.  Intressant var även att  i Marrakech körde man 

                                                            
12 Sadelunderlägg av tyg 
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med  järnskor,  inte med  gummiskor  som  i Meknés.    I  andra  delar  av  staden  såg  jag  dock 

”turisthästar” som verkade må mycket bättre. Bland annat fanns det ett antal  längs Avenue 

de la Menara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18. Hovslagare i Marrakech 

 En  annan  vinkling  av  hästarnas  betydelse  i Marocko  är  hur  de  återkommer  i  konst  och 

konsthantverk  av olika  slag.  Jag har  sett hästar på mängder  av  tavlor och  i mässings‐ och 

marmorarbeten i hela Marocko. 

 Vår guide Mustafa, som var berb och reste med oss under fem dagar, översatte tillsammans 

med en äldre man berbiska hästutryck på tamazight till engelska:   Saddle = tharikte, horse= 

ayis,  bridle  =  algame,  stirrup  =  rgoubathe,  fantasia  =  tbourida,  horseshoes  =thissila, 

berberhorse= ayis imazigh, pride = elaze.  

 Jag  såg  vid mängder  av  tillfällen bilder  av hästar  i  form  av  loggor och  reklamskyltar  längs 

vägen. Det gjordes på detta sätt t ex. reklam för både en bank och för målarfärg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19. Logotype med hästmotiv  
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 Sadelmakarnas  port  Bab  al‐Berdaïn  i Meknès  har  fått  sitt  namn  från  en  sadelmarknad  i 
närheten  

 När  jag satt på  flygplanet på väg hem och  jobbade med mitt arbete om berber och hästar, 

satt  tre  svenska  tjejer  rakt  över  gången  och  talade  om  sina  fantastiska  upplevelser med 

berberhästar som de haft på sin ridsemester i Marocko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19. Tränsutsmyckningar, sadelmakeri i Marrakech 

 

 

 

 

 

Foto 20. Källa: Istockphoto 

   



27 
 

5. Analys  
 

Syftet med detta PM var att använda hästen som exempel för att resonera kring olika kulturyttringar 

som gestaltar och tolkar viktiga delar av berbernas kulturarv och förståelserum. Jag kommer här att 

försöka svara på de inledande frågorna: 

 Vilken betydelse har hästen för den traditionella berbiska kulturen?  

 Har hästen någon betydelse för identiteten som berb? Hur tar det sig i så fall uttryck?  

 Har hästen någon betydelse för den berbiska kulturens framtid?  

 Kan hästen vara en kulturbärare av berbisk (amazigh) kultur? 

 

Foto 21. Erg‐Chebbidynerna i södra Marocko 

 

5.1 Vilken betydelse har hästen för den traditionella berbiska kulturen? 
 

När jag jobbat med denna uppsats, har jag överraskats av hur stor betydelse hästen verkar ha för den 

berbiska kulturen. Det var  ingenting  jag visste något om  innan  jag började studera denna kurs.  Jag 

började så smått förstå hästens betydelse redan när vi var i Marocko, men jag insåg då inte vidden av 

det hela. När jag kom hem och fokuserat sökte information, kan jag närmast beskriva det som om det 

var en helt ny värld som öppnade sig.  

Berberna sätter en stor ära  i att bevara sina traditioner och marockanska konsthantverkstraditioner 

har  genom  historien  förts  vidare  genom  bland  annat  läderarbeten  i  form  av  remtyg  och  sadlar. 

Läderarbeten har alltid varit en viktig näring  i Marocko och remtyg  i dyrbara material har tillverkats 

av  skickliga  hantverkare.  De  mest  berömda  länderhantverkarna  och  garvarna  finns  i  Fez  och 

Marrakech  och  jag  fick  själv  tillfälle  att  prata med  affärsidkarna  och  se  på  och  undersöka  deras 

arbeten. Marockanskt  läder, och särskilt det som produceras  i Fez, har  i århundraden ansetts vara 

bland det finaste i världen och det sägs att konsten att skapa i läder föddes i Marrakech. Naturligtvis 
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är  det  inte  bara  remtyg  och  läderprodukter  för  hästar  och  ridning  som  utgör  basen  för  detta 

världskända läderhantverk, men jag uppfattar att det är en viktig del av det. Garvning är ett hantverk 

med  tusenåriga  anor  och  det  är  kanske  just  garverierna  som  bäst  illustrerar  den  marockanska 

hantverkstraditionen.  Utan  denna  tradition,  inga  rikt  utsmyckade  sadlar  och  träns  och  inga 

mästerverk att sadla sina hästar med vid fantasiorna. 

Broderi är ett annat hantverk med historiska  traditioner  i Marocko, även  i städerna, där kvinnorna 

länge fört vidare de gamla broderitraditionerna. Fez, Marrakech, och Meknès är några av de städer 

där broderihantverket har  störst betydelse.  Intressant  är  att det  är  samma  städer  som har  starka 

läderhantverks‐ och hästtraditioner och särskilt intressant är att både kvinnor och män arbetar med 

hästutrustningen.  Kvinnorna  broderar  och männen  gör  läder‐  och  trähantverken.  När  det  gäller 

många  andra hantverk,  som  t  ex. mattvävning  eller mässingsarbete,  är det  antingen  kvinnor  eller 

män  som  traditionellt  arbetar  var  för  sig. När  det  gäller  hästutrustning,  krävs  alltså  båda  könens 

konsthantverkskunskap. 

Berberhästen  från  Nordvästafrika  är  en  av  de  äldsta  hästraserna  och  anses  vara  den  bästa 

arméhästen  i  världen.  Många  är  de  historiska  dokument  som  beskriver  dess  betydelse  för  den 

berbiska kulturen och dess krig; alltifrån numidier till moorerna i Spanien. För numidierna var hästen 

och hästkunskapen genom dess militära användning dessutom ett sätt att erhålla mark och pengar 

för  gjorda  tjänster. Detta  var  en  viktig  resurs  för berbiska  samhällen.  Samtidigt bevarade man  en 

viktig aspekt av den  inhemska kulturen,  trots yttre makters  invasion. Berberhästen har härigenom 

spelat  en mycket  stor militär  roll  för berberna  genom  årtusendena och denna betydelse  ges  idag 

konkret uttryck genom fantasiorna. Säkert har hästen varit mycket viktig även i de inbördes striderna 

mellan olika berberstammar. 

 

Foto 22. Ryttare ur Aït Atta stammen. Källa: Brett & Fentress sid. 177 

Berbernas  liv  är nära  knutet  till hästen. Deras  liv  var beroende  av hästen.  Enligt Brett &  Fentress 

användes hästen historiskt av både nomader och bofasta, eftersom det var det enda sättet att resa 

och hästen var samtidigt en stor källa till prestige. Russell beskriver att priset för en berbisk hustru 

förr  i tiden var en häst, som skulle presenteras  för kvinnas  far när han bad om att  få gifta sig med 
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henne.  Den  för  berbisk  historia mycket  viktiga  stammen  Aït  Atta  jämför  sig  själva med  en  häst 

bunden med ett långt rep till Saghru, deras hemregion, vilket alltid kommer att dra dem tillbaka dit. 

Hästen är alltså djupt förankrad  i den marockanska  identiteten och kulturen och hästar har varit en 

del av vardagslivet i Nordafrika genom historien. 

Så svaret på den inledande frågan vilken betydelse hästen har för den traditionella berbiska kulturen 

blir  då  att  hästens  betydelse  är  stor  och  knappast  kan  överskattas.  Bäst  illustreras  detta  kanske 

genom ett citat från en berbisk ung man jag träffade i Fez: 

Man blir ingen riktig man om man inte har en häst:  The more horses the more noble. 
 
 

5.2 Har hästen någon betydelse för identiteten som berb? Hur tar det sig i så fall 
uttryck?  
 

Att viktiga händelser  i berbernas  liv, såsom bröllop och omskärelse, fortfarande på många håll sker 

med hästen  i centrum är ett uttryck  för hästens betydelse  för  identiteten som berb även  idag. Ett 

annat uttryck, om än kanske skrämmande, är uttalandet från bibliotekarien att man hellre gav sina 

hästar mat än sina barn, under torkan i Tissa. Och detta så sent som för mindre än 10 år sedan. Och 

det  är  ingen  enskild  kommentar,  även  Landrin  beskriver  detta  i  sin  doktorsavhandling  i 

veterinärmedicin. Ett annat uttryck  för hästens betydelse är att det anses  som en ära  för barn att 

leda hästen till vatten.  

Familjen Coates‐Pelligrinetti beskriver på sin webbplats hur deras berbiske släkting skyddade  lägret 

från tjuvar som kunde tänkas stjäla stammens prisade hästar och hur kan sedan fortsatte föda upp 

berberhästar och delta i de allt populärare fantasiorna. Min tolkning av detta är att det är så viktigt 

för denna familj att beskriva sitt berbiska ursprung och förhållande till hästen, att de skriver mycket 

och detaljerat om det på en egen webbplats på internet. 

Det stora uppsving som fantasiorna fått och det stora intresse som kungafamiljen i Marocko visar för 

den berbiska kulturen och dess koppling till kulturavet och hästtraditionerna är, som jag ser det, ett 

av de starkaste bevisen  för att hästen har en stor betydelse  för  identiteten som berb. Le Salon du 

Cheval d´El Jadida som 2008  lanserades av Kung Muhammad VI under temat Pride and Passion och 

beslutet  att  förlägga  evenemanget  i  Abda  Doukkala‐regionen  med  en  viktig  historisk  tradition 

baserad på hästen, är ett tydligt uttryck för detta. El Jadida är dessutom ett starkt fäste för Doukhala, 

en av de mest kända ryttarstammarna i Marocko.  

 

 

 

 

 

                Foto 23. Marockansk interiör 
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En  stor  överraskning  för mig  var  att  Le Moussem  de  Tan‐Tan med  tillhörande  fantasia  som  hålls 

årligen,  finns med på UNESCO:s världsarvslista över  immateriella kulturarv precis som aktiviteterna 

vid  torget  Jemaa  el‐Fna  i Marrakech. Det  om  något  visar  ju  betydelsen  av  hästens  betydelse  för 

identiteten som berb, då evenemanget anses vara ett kulturellt arv värt att bevara för hela världen.  

Tbourida/Fantasia  är  en  del  av  den  nationella,  kulturella  identiteten  och  ett  starkt  uttryck  för 

kollektiv glädje. Den är en kvarleva  från det heliga kriget, svarar  för viktiga andliga världen och ett 

sätt att levandegöra den marockanska historien. Det är en stor sport på landsbygden och den utövas 

bland annat vid firandet av nationella och religiösa helgdagar. Fantasiorna verkar vara ett av de allra 

viktigaste uttrycken för hästens betydelse för  identiteten som berb  idag. Att Huenenberger har sett 

sadelbroderier på moderna fantasior i form av blommor, hästar och fåglar tyder på att det berbiska 

(icke‐arabiska/muslimska)  kulturarvet  fortfarande  är  starkt.  Inom  islam  använder  man  endast 

abstrakta figurer som utsmyckning, inte figurativa. 

Vid  fantasiorna  bevaras  kunskap,  tradition,  konsthantverkstraditioner,  aveln  av  berberhästen, 

stoltheten som berb och hästfolk, de militära traditionerna och mycket mer på samma gång. Sedan 

är det  förstås  svårt att  idag exakt avgöra  vad  som egentligen är berbisk  tradition och  vad  som är 

arabisk,  eftersom båda  kulturerna  under  lång  tid  levt  i  samma  område, blandats och  så  starkt  är 

knutna  till  hästen.  Att  fantasiorna  leder  till  positiva  ekonomiska  effekter  för  sadelmakare, 

hantverkare som producerar de traditionella klädesplaggen, omsorgen om hästar och en ökning av 

priset  på  fantasiahästar  är  onekligen  ett  tydligt  bevis  för  hästens  betydelse,  liksom  alla  affischer, 

vykort och frimärken med hästmotiv. 

Ett annat uttryck för hästens betydelse i Marocko är hur de återkommer i konst och konsthantverk av 

olika  slag.  Jag  har  sett  hästar  på mängder  av  tavlor  och  i mässings‐  och marmorarbeten  i  hela 

Marocko och jag talade personligen med en berb från Sousse som i princip bara målade hästar. Han 

sålde dem vid sin affär i Essaouira. Man kan förstås inte dra för stora växlar på en berbisk konstnärs 

drivkraft att måla hästar, men han var bara en av många som målade hästmotiv i konstnärskvarteren 

i staden.  

Ett annat exempel på hur man arbetar för att främja hästen och expandera och utveckla konst och 

konsthantverk  är  Festival  international  du  cheval  i  Mèknes.  Initiativet  togs  av  privata  aktörer  i 

regionen och syftet är att främja Mèknes och dess omgivning i form av kultur, ekonomi, jordbruk och 

turism. Och detta gör man alltså genom att arrangera en hästfestival. 

Att den traditionella veterinärmedicinska läkekonsten som är baserad på den gamla stamstrukturen 

lever kvar kan man tolka på olika sätt. En tolkning är att många marockaner på landsbygden är fattiga 

och inte har råd med moderna veterinärer. En annan tolkning är att kunskapen är en viktig del av det 

traditionella  kulturarvet  och  eftersom  hästen  fortfarande  har  en  stor  betydelse  för  berberna,  är 

kunskapen  fortsatt  viktig.  Samma  sak  gäller  för  hovslageriet.  Men  att  det  finns  särskilda 

veterinärklinker  där  hästarna  till  fattiga  ägare  kan  behandlas  gratis,  visar  i  alla  fall  hur  viktig 

statsmakterna anser att hästarnas välfärd är. 
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5.3 Har hästen någon betydelse för den berbiska kulturens framtid?  
 

Berbernas  liv är nära  knutet  till hästen. Deras  liv har  varit och är  för många än  idag beroende av 

hästen.  Även  om  många  berber  idag  inte  är  beroende  av  hästen  för  sin  överlevnad,  har  den 

fortfarande stor betydelse för traditioner, kulturarv och stolthet.  

Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres  (FRMSE) är det enda  ridförbund  i världen  som 

värdesätter  sitt  traditionella  kulturarv  inom  hästsporten  så  högt  att  det  är  inkluderat  bland  det 

nationella  ridförbundets  discipliner.  Att  världscuptävlingar  i  hoppning  hålls  tillsammans  med 

fantasior,  som  görs  vid  Le  Salon  du  Cheval  d´El  Jadida,  är  något  helt  unikt  i  hästvärlden.  Det  är 

ungefär som om att man skulle ha tävlingar  i skogskörning med nordsvenska hästar  i en konstgjord 

skog i Scandinavium under Gothenburg Horse Show i Sverige. En tävlig som dessutom skulle innebära 

mycket större ära för en svensk att vinna än världscupfinalen  i hoppning. Tanken är nästan absurd. 

Visserligen har brukskörning så smått börjat vinna mark  i Sverige  i tävlingssammanhang men det är 

på en mycket blygsam nivå, jämfört med banhoppning, fälttävlan och dressyr. Att även hästarnas och 

ryttarnas  utrustning  bedöms  vid  fantasiorna,  utgör  en  stabil  grund  för  att  det  traditionella 

konsthantverket i form av sadelmakeri och broderi kommer att efterfrågas även i framtiden.  

Viljan att  förnya  ridningens och hästsportens utveckling  i Marocko  illustreras genom  skapandet av 

stiftelsen  l’Association  du  Salon  du  Cheval.  Man  arbetar  härigenom  aktivt  för  att  hålla 

hästevenemangen på en hög nivå. Att ett av syftena med organisationen är att lyfta fram Marockos 

kulturella arv och traditioner när det gäller ridkonst, skapar goda förutsättningar för att hästen även i 

framtiden  kommer  att  ha  stor  betydelse  för  den  berbiska  kulturen. Den  nya  anläggningen  vid  El 

Jadida som nu planläggs och beräknas stå färdig 2012 kommer också att utgöra en viktig grund för 

fortsatt utveckling av kulturell‐ och socio‐ekonomisk utveckling gällande hästrelaterade aktiviteter  i 

regionen.  Kopplingen mellan  främjandet  av  traditioner  inom  ridkonsten och  utveckling  av  företag 

med anknytning till hästbranschen, gör att man satsar  inför framtiden och har goda möjligheter att 

koppla ihop dessa båda vinklingar av den Marockanska hästkulturen. 

De fantasior som utförs som underhållning, väcker turisternas  intresse och beundran och förstärker 

känslan av nationell stolthet. De, liksom turridningen, är även ett instrument för ekoturism, eftersom 

de  främjar  möten  och  utbyte  mellan  turister  och  lokalbefolkningen,  här  finns  en  stor 

utvecklingspotential för framtiden. Landrin ser även andra möjligheter som medför stor potential för 

kulturarvet att  fortsätta  i en moderniserad  form, med stor betydelse  för samhällsutvecklingen. Att 

FRMSE  vill  skapa  särskilda  tbourida‐skolor  med  fokus  på  olika  kategorier  elever  som  seniorer, 

juniorer  och  kvinnor  och  då  särskilt  från  familjer  som  inte  redan  håller  på med  fantasior,  är  ett 

uttryck för hästens betydelse för den berbiska kulturen i framtiden. Dessa skolor ska förutom att nå 

och  utbilda  nya  ryttargrupper,  arbeta med  sadelmakeri  och  klädessömnad  för  fansasiorna,  vilket 

även utgör en möjlighet för människor att få inkomster via det historiska kulturarvet. 

Idéerna  kring  samarbete  med  andra  länder  i  Nordafrika  kring  en  Festival  Intermaghrébin  med 

fantasior, är ett annat exempel på att hästen kan ha en  stor betydelse  för den berbiska kulturens 

framtid över ett större geografiskt område än Marocko. 

Landrin förklarar hur historien, islam och symbolik har gjort hästen mycket populär och väl förankrad 

i Marockansk kultur och Barclay beskriver hur berber och araber delar många sedvänjor, framförallt 
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när  det  gäller  hästen.  Att  det  finns  en  stark  koppling mellan  hästtraditioner  och  den muslimska 

religionen, gör att det inte finns någon motsättning mellan berbiskt/arabiskt, som det gör inom andra 

områden  i Maghreb,  t ex. när det gäller språk  . Detta borgar  för att den berbiska  traditionen, mer 

eller mindre uppblandad med arabiska  inslag, kommer att ha goda utsikter att  fortsätta utvecklas 

framöver. Både berber och araber vördar sina hästar och deras symboliska koppling till Allah gör att 

det finns en gemensam värdegrund att stå på. 

Andra  exempel  på  satsningar  för  framtiden  är  att  stuterier  som  Haras  de  Meknès  uppmuntrar 

jordbrukare genom bonusar att  föda upp hästar  för deltagande  i  tävlingar  som stuteriet anordnar. 

Hassan  II:s  tidigare  införande av kooperativ  för att kvalitetssäkra hantverken har,  som  jag  ser det, 

skapat en plattform  för  skickliga konsthantverkare att  framöver kunna  få goda  inkomster  från  sitt 

arbete  inom  hästsektorn.  Det  gäller  även  efterfrågan  från  nya  användningsområden  såsom 

filmindustrin. 

Intressant är också den modernisering av kulturarvet som man nu gör för att anpassa sig till ett mer 

jämställt tidevarv. De berbiska kvinnorna anses ju historiskt ha en starkare ställning i samhället än de 

arabiska. Satsningen på utbildning för kvinnor och kvinnors deltagande  i fantasior är en spännande 

utvecklingsväg att följa. Traditionellt arbetar  ju både män och kvinnor med hästarnas och ryttarnas 

utrustning och båda könen krävs för att föra kulturarvet vidare. Satsningen på kvinnornas deltagande 

i själva fantasiorna är därför ett modernt nästa steg, men samtidigt ett bevarande av kulturarvet. 

 

 

        Foto 24. Kvinnliga tbourida/fantasiaryttare. Källa: www.lemault.net 
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6. Slutdiskussion  
 

Den sista frågan  jag genom denna uppsats söker svar på, är om hästen kan vara en kulturbärare av 

berbisk (amazigh) kultur? Mitt korta svar är ja, absolut. 

Men om en hållbar utveckling när det gäller berbisk hästkultur  ska kunna  fortsätta under  lång  tid 

framöver, behöver man komma  till  rätta med den mindre seriösa användningen av hästar som  jag 

såg  i  centrala  Marrakech.  Man  vill  i  Marocko  utveckla  turismen  med  fokus  på  kulturarvet  och 

hästkulturen, men de  flesta  turister kan  inte avgöra om det är berber eller berbiskt kulturarv man 

ser. Man  kanske  tror  att  turistdroskorna  har  en  direkt  koppling  till  världskulturarvet  kring  torget 

Jemaa el‐Fna. Man ser hästar som sparkas och kuskar som slår sina hästar och det är förstås inte bra. 

Det är inte detta som är det berbiska hästkulturarvet och det är betydelsefullt att klargöra.  Vikten av 

att  sköta  hästarna  rätt,  oavsett  om  det  är  turisthästar  framför  droskor,  hästar  som  arbetar  i 

jordbruket eller fantasia‐hästar, kommer att öka i betydelse. Hästkunniga turister vill inte komma till 

Marocko  på  unika  ridresor  i Atlasbergen  eller  se  fantastiska  uttryck  för  den  berbiska  kulturen  på 

fantasian  vid  Le  Salon  du  Cheval  d´El  Jadida,  för  att  sedan mötas  av misskötta  hästar  i  centrala 

Marrakech. Att hästen är en kulturbärare för berbisk (amazigh) kultur, råder det dock  ingen tvekan 

om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25. Jemaa el‐Fna, Marrakech 

7. Källkritik 
 

Eftersom  jag använt många olika källor, på  flera språk,  finns risk  för översättningsfel. Både när det 

gäller  studieresan  och  samtalen  med  personer  där,  samt  teori  från  litteratur  och  fakta  från 

webbplatser. Jag har använt Googles översättningsfunktion på internet som hjälp för att stärka mina 

språkkunskaper,  särkilt  när  det  gäller  franskan.  Sedan  finns  det  alltid  en  risk  att  jag  kan  ha 

missuppfattat något på grund av andra orsaker. 
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