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Nomadernes nat
Se Marokkos ørken fra kamelryg, oplev solnedgangen fra toppen af en sandbanke 
og tilbring natten under stjernehimlen. Med andre ord – afprøv livet som nomade.
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M
ed dovne skridt bevæger kamelen sig ned 
ad endnu en sandbanke. Fødderne syn-
ker helt ned i sandet, og hver gang den ta-
ger et skridt, knækker knæleddet bagud. 
I munden har den fået fastgjort et reb, der 

er spændt videre til den næste kamel i karavanen. Forrest 
går guiden Baccar og holder i rebet og bestemmer retnin-
gen gennem de endeløse sandbanker. Med en last der både 
tæller et menneske og en hel del bagage, kan man ikke lade 
være med at tænke på, om kamelen kunne finde på at gøre 
oprør engang imellem. 

Solens stråler får sandbankerne til at ligne bjerge af 
guldstøv. Der er ingen forstyrrende lyde og ingen andre tu-
rister til at forstyrre øjet. Vi skal tilbringe de næste to dage 
herude i selskab med kameler og lokale berbere, der stadig 
bor i ørkenen.

Ørkenen hedder Erg Chebbi og er en del af Sahara. Sa-
hara strækker sig over det meste af det nordlige Afrika – fra 
Det Røde Hav i øst til Atlanterhavet i vest og dækker dele af 
lande som Algeriet, Chad, Mali, Mauretanien og Tunesien. 
Erg Chebbi ligger i Marokko på grænsen til Algeriet. Den 
er 22 kilometer lang, og sandbankerne rejser sig i op til 160 
meter. Det er vinden, der har formet den karakteristiske 
skarpe kant på sandklitterne, og selv om man sætter fod-
spor direkte i kanten, vender sandbankerne altid tilbage 
til samme form. 

Ifølge en gammel legende blev denne del af ørkenen til, 
da Gud blev fornærmet over, at en rig lokal kvinde ikke 
ville give husly til en fattig kvinde og hendes søn. Han be-
gravede den rige kvinde under 50 kilometer sand, og Erg 
Chebbi blev født. 

EFtEr hAlvAnDEn timES bumpEtur gennem de ma-
jestætiske sandbanker, øjner vi lejren i det fjerne. Det er et 
stort firkantet nomadetelt, der er inddelt i flere rum. I mid-
ten er der et areal, hvor man kan slappe af. Marokkanske 
tæpper dækker for sandet, og der er sat små lave borde op, 
der inviterer til, at man skal sidde på jorden og spise. 

Kamelerne hyler aggressivt, da Baccar hiver i rebet for 
at få dem til at sætte sig ned, så vi kan komme af. Det lyder 
som skrig fra fortiden, og som man forestiller sig dinosau-
rer ville hyle, når de er utilfredse. Men det er tydeligt, at det 
er guiden, der vinder den kamp hver gang – han har et ro-
ligt, men fast tag på dyrene.

Baccar er nomade. Han har tilbragt det meste af sit liv i 
ørkenen. Først som barn med sine forældre, og de sidste ti 
år som guide for turister, der gerne vil opleve Erg Chebbi.

»Jeg har ansvaret for kamelerne. Når jeg ikke er guide 
for turister, så sover jeg ved siden af kamelerne herude i ør-
kenen,« fortæller Baccar.

Lejren ligger i skyggen af en enorm sandbanke, som vi 
senere skal bestige for at se solnedgangen. Inde i teltet er 
der en dobbeltseng med hvide lagner, men det er muligt at 
flytte sengen udenfor, så man kan sove under stjernehim-
len.

»Om sommeren er det dejligt at have himlen som tag. 
Men om vinteren sover vi også inde i teltet under mange 
tæpper. Det kan blive virkelig koldt om natten,« fortæller 
Baccar. 

De to mest populære ørkenområder i Marokko er Erg 
Chebbi og Erg Chigaga, der ligger længere mod vest. Begge 
ørkener huser stadig mennesker, der har levet i sandban-

kerne i generationer. I Erg Chigaga bor nomaderne, som 
er kendt for at flytte rundt i ørkenen alt efter, hvor de kan 
finde vand. Her i Erg Chebbi er det berbere, der bor i ørke-
nen, og de bliver boende året rundt det samme sted. En-
gang levede der mange familier her, men i dag er der kun 
fire storfamilier tilbage.

ikkE lAngt FrA vorES lEjr bor Ytto med sin familie. 
Hun er mor til fem børn, og da vi kommer forbi, sidder hun 
og vasker tøj. Ved siden af hende ligger en bunke gamle 
fem liters dunke, der bliver brugt til at hente vand i ved en 
brønd, der er blevet gravet til formålet. Ytto ved ikke, hvor 
gammel hun er. Hun har boet i ørkenen hele sit liv, lige-
som hendes forældre også er opvokset her. Hun skynder 
sig at stille et lavt rundt bord op udenfor med en gammel 
gul dug på. Lidt efter kommer hun ud med sød myntete og 
nødder i en lille skål. 

»Alle vores dage er ens her. Hver dag skal vi ud og finde 
grene til ildstedet, og der skal hentes vand. Nogle gange 
sælger vi et armbånd til turisterne, men ellers lever vi af de 
dyr, vi har,« fortæller Ytto.

Det kræver to tolke at tale med Ytto. Baccar er nomade 
og taler derfor ikke berberisk. Så en anden guide taler med 
Ytto og oversætter det til arabisk, og Baccar oversætter det 
videre til engelsk. 

Ytto’s yngste søn og datter stikker genert hovedet ud af 
teltet. Drengen har en gammel fodbold under armen, som 
de begynder at spille til hinanden med. De fire berberiske 
familier, der stadig bor i ørkenen, er bestemt ikke en turist-
attraktion. Vi ser ikke andre turister, og det er tydeligt, at 
familierne bor her, fordi de altid har gjort det. 

Ytto har stort set aldrig forladt ørkenen. Hun har været 
i landsbyen, der ligger tættest på Erg Chebbi, men hun har 

aldrig besøgt en rigtig by. Ingen af børnene går i skole, men 
hjælper til med at skaffe vand og grene.
»Jeg ville hellere have, at min familie boede i byen. Her i ør-
kenen kan det blive meget varmt og også meget koldt om 
vinteren, og vi har ofte sandstorm. Men vi har ikke noget 
sted at bo i byen og ingen penge. Ingen af os kan læse eller 
skrive, så det er svært at forlade ørkenen. Tidligere boede 
der mange flere familier, men de, der kom til penge, flyt-
tede ind til byen,« siger Ytto.

SolEn Er vED At gå nED,� da vi forlader Ytto og hendes 
børn, så vi skynder os at gå mod den enorme sandbanke 
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sammen med de få andre turister, der er i området. Man 
synker en del ned i sandet på vej opad, og det er hårdt at 
komme frem. En midaldrende kvinde hiver kraftigt efter 
vejret halvvejs oppe og må til sidst opgive at nå helt op. 

Da vi når toppen, kan man se ud over alle de andre 
sandbanker. Solen skifter farve fra mørk gul til rød og læg-
ger et smukt lilla skær ned over lejren. Da solen er væk, er 
der en, der står på sandboard ned til lejren, mens andre 
slentrer ned. 

I lejren står der sød myntete klar, og lidt efter bliver der 
serveret en treretters menu med suppe, couscous med kyl-
ling og grøntsager og frugt til dessert. Der er kun to andre 
turister i vores lejr, to kvinder fra New York, der har taget 
en uge fri til at se Marokkos bjerge og ørken. Da vi har spist, 
kommer flere af de lokale guider ind med trommer og syn-
ger og spiller marokkanske sange, og da det er tid til at gå i 
seng spørger en af newyorkerne, hvor toilettet er. 

»Du går bare om bag teltet og sætter dig. Her i ørkenen 
har vi ikke træk og slip,« griner Baccar.

Der er ingen toiletfaciliteter, bad eller håndvask, så man 
skal forberede sig på et par dage, hvor tingene foregår mere 
primitivt. Men da vi lægger os under tæppet og kigger op i 
de millioner af stjerner, er det også helt okay. Luften bliver 
frisk og kølig om natten, men det er ikke for koldt at sove 
udenfor om sommeren.

Næste morgen står vi op klokken 6.30 for at bestige den 
store sandbanke endnu en gang, så vi kan se solopgangen. 
Ved siden af kamelerne uden for lejren ligger Baccar under 
et tæppe og sover. Vi går op til toppen og ser solen stå op. 
Fra toppen kan man også se over til Yttos familie, hvor der 
stadig er ro. Da vi er tilbage i lejren, har Baccar gjort kame-
lerne klar, og vi rider mod ørkenhotellet, der ligger ved fo-
den af ørkenen for at spise morgenmad og få et bad. n





hvordan kommer du Eng Chebbl?
 n Norwegian flyver direkte til Marrakech for cirka 3.000 

kroner. Herfra er der ti timers kørsel i bil til Erg Chebbi. Det er 
derfor en god ide at kombinere turen med andre oplevelser 
undervejs. Du kan enten leje en bil og køre selv, eller tage med 
en guidet tur fra Marrakech. Vi kørte selv derned og mødtes 
med en guide fra bureauet AuthenticMorocco tæt på ørkenen. 
Prisen for to dages ørkentur med mad, drikkevarer, overnat-
ning og kameltur kostede 370 kroner pr. person.

 n Hvis man hellere vil med en guidet tur fra Marrakech, tilbød 
AuthenticMorocco en fire dages tur med bil, chauffør, to over-
natninger på hotel, morgenmad, aftensmad samt ørkenturen 
for 3.200 kroner pr. person, hvis man er to personer, og 2.170 
kroner pr. person, hvis man er fire personer. 

 n Har man det ikke godt med at sove ude i ørkenen, hvor 
der ikke er toilet, er det også muligt at sove i telt ved foden af 
ørkenen. Der ligger et hotel tæt på, hvor man har mulighed for 
at bruge faciliteterne.

 n Hvis du kører selv, skal du køre til Merzouga, som er ørken-
byen, der ligger tættest på Erg Chebbi. Det tager cirka ti timer, 
og man kan køre hele vejen i en almindelig bil. Man kan vælge 
forskellige ruter derned, men det er værd at se Dades Valley, 
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the Valley of the roses, Todra Gorge og Ait Ben Haddou på 
vejen.

 n Vælger man at tage bussen, kører Supratours mellem Mar-
rakech og Merzouga. Turen tager cirka 13 timer.

hvornår skal du rejse?
 n Man kan besøge ørkenen året rundt, men den bedste tid er i 

april/maj og oktober/november, hvor det hverken er for koldt 
om natten eller ulideligt varmt om dagen.

marokkos andet ørkenområde 
Erg Chigaga

 n Det er også muligt at tage til ørkenen Erg Chigaga. Turen 
hertil tager ni timer fra Marrakech, men de sidste to timer skal 
køres i firehjulstrækker. På vejen kan du blandt andet se The 
Draa Valley, der er kendt for sin 100 kilometer strækning af 
dadelpalmer. 

Med sweetdeal sparer du op til 
70% på restauranter, wellness, 
produkter, rejser, oplevelser og 
meget mere. Find de fedeste 
tilbud på www.sweetdeal.dk 
allerede nu...

/sweetdeal/sweetdeal/sweetdeal

Tilmeld 
dig vores nyhedsbrev

Send sms* til 1929, skriv Sweetdeal – din by 
– din email

*Det koster alm. smstakst. Udbyder: Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 Kbh. K, 33757575HER FINDER DU 
OS PÅ NETTET


