
Islamologi. Lunds Universitet 
Genomfört studieprogram i Marrakech, Marocko  
den 1 – 8 mars 2016 
 
för 18 studenter och doktorander från Lunds Universitet 
 
under ledning av  
professorn Islamologi, JonasOtterbeck, vid Lunds Universitet och  
 
fil.mag Gita Sellman, frilansande kursorganisatör och föreläsare, Stockholm 
 
i samarbete med Academia Arabescas Vänförening  
och det kulturinstitut som föreningen disponerar  
i Medinan i Marrakech.  
 
Professor 
Jonas Otterbeck  
Levande Islam-programmet 
Studenter 
Susanna Svensson,  
Meggie Forssander  
Agnes Johansson  
Anna Holmqvist  
Kajsa Adamsson  
Cornelia Lilling Norén 
Katja Holtklint Broomé 
Daniel Månsson 
Emanuel Sedeborn 
Magnus Strand. Norge 
 
 

Tidigare studenter 
doktorander   
och andra deltagare 
Frida Mebius Önnerfors,  
Anders Ackfeldt,  
Douglas Mattsson 
Tilda Malmros  
Orlando Osses  
David Gert  
Emir Sejdic, 
Amanda Wiklund 
 
 
 
 
  



Tisdagen den 1 mars 2016   
 
Ankomst  Marrakech Menara Aeroport 
10.00  Transfer i 2 minibussar  till 
närmaste parkering. Promenad genom 
gränderna till Academia Arabesca.  
 
Välkomstté, praktisk info och distribution 
av visitkort, stadsplan och specialkarta 
över närkvarteret. Rumsfördelning.  
 
Tema: Hantverk & traditioner 
 i förvandling.   
Besök på en traditionell Hammam. 
Promenad via El Mellah (det gamla judiska 
kvarteret , metallhantverkarna och 
glasmästarna till Café Badia den s.k. ”Stork-
restaurangen” för gemensam traditionell 
menylunch.  
 
 

 
 
Promenad via saluhallen, hantverksgatan 
Riad Zitoun Qadim (däck-recycling keramik 
m.m.), till Hotell Tazi (med ölrättigheter utan 
mat-tvång) och gågatan Avenue du Prince till 
torget Djem el Fna med sina sagoberättare, 
ormtjusare, medicinmän, musiker, matstånd  
etc.  
 

 
 
Inköp av kvällsfika, frukt, traditionella 
snacks eller snabbmat runt hörnet  för 
dem som behöver något lätt att äta på 
Arabesca vid dagens slut.   

 

 
Pation i Academia Arabescas Riad.  

 
Den korta sömnen natten innan den 
supertidiga avresan från Sverige inbjuder 
till ett tidigt ”Leila Saida” (god natt) efter 
det sista böneutropet.  Lyssningsseanser av 
böneutrop. möjliga varje dag på Arabescas 
takterrass.



Onsdagen den 2 mars 8.00 – 9.00 frukost på Arabesca 
Kort diskussion om ekonomi och kostnader.  
 
9.30. – 12.00 
En amerikansk konvertits syn på 
Marocko. 
Föredrag av Hamza Weinman, 
lärare på The Center for Language. 
and Culture Diskussion med andra 
deltagande västerländska 
konvertiter  

 
13 .30– 16.30   Fritid för besök  på närliggande etnografiska muséet Dar Si Said och/eller 
Berbermuseet Tischkiwin  eller Palais Bahia

 

Palais Bahia

17.00 – 19.00 
Föreläsning och diskussion på Academia Arabesca. i Gyllenene Salongen.  
Professor Doha Sahraoui från Faculté  des Sciences , Juridiques, Économiques et 
Sociales.(FJES) vid. Cadi Ayad universitetet ger en presentation på engelska  om kvinnans 
ställning i dagens Marocko i närvaro av några av hennes marockanska Master-studenter 
som deltar i åtföljande diskussion

 
 
Middag, lätt kvällsmat på Porte de Marrakech, Resto Toubkal eller torgståndet Aicha 1 
eller egna medhavda snacks och kvällsté på Arabesca. 



Torsdagen den 3 mars          8.00 – 9.00 Frukost på Arabesca 
 

 
 
Tema: I medinans labyrinter. Historiska monument med nya funktioner:  
 
9.30. Promenad genom souken till Koubban Ba ´Adiyn, (1106) bredvid 
Moskén Ben Youssef. Besök i Medersan Ben Youssef uppförd på 1560-talet 
(upphörde som koranskola 1960-talet nu museum.  
Dar Bellarj, Gammalt storksjukhus som nu blivit lokal för utställningar, traditionella religiösa 
konserter och andra kulturevenemang. Just nu  spännande utställning om ”halqas” & de 
traditionella berättarna på torget. 
Tillbaka via lädersouken, mattsouken och gamla Torget Rabha Kadima till  
 
14.00. Lunch på Tim-Tam, f.d. bostad för en regional justitieminister nu restaurang. 
 
16.00 Promenad genom Medinan via la Fontaine Mouassine och Moskén 
Mouassine till Bab Doukkala.    
 
17.00 Träff och diskussion med representanter för det regerande partiet PJD 
på deras kontor i Marrakech vid Bab Doukkala.. Bjöd på stor bufféfika. 

 

 



18.30.  Promenad till Sufi Center Al Mouniya körsångslektion/repetition i 
Andalusisk musik under ledning av Marrakechs berömdaste sufiska 
musikledare,  Azzedine .  
 
20.00 eller senare promenad tillbaka  
till kvällsmat på torget eller direkt tillbaka till Arabesca.  
 
Fredag den 4 mars  Frukost på Arabesca  9-00 – 10.00 
 
Förmiddagsseminarium på Academia Arabesca med Jonas   
Diskussion kring upplevelserna hittills..  
 
Fikapaus med minté. Aicha lär ut téritualen.  
 
13.00 Transfer till till Bab Taghzout. i Medinans norra del.   
 
13.30 Besök på Zaouia Sidi Bel Abbes.  
Moqaddem Kamal Tebaa tar emot med en kopp té och berättar om det 
praktiska sociala arbete som görs vid Zaouian, Ni får se hur man varje fredag 
delar ut matbidrag till behövande och får träffa och diskutera med de unga 
studenter som hjälper honom med detta. Frivilligt bidrag som läggs i mässingkistan. 
 

 

 
 
15.30  Åter till Arabesca med minibuss.  
  



16.00 
Sen lunch  kring tre gemensamma 
matbord med traditionell fredags-
coucous på Academia Arabesca 
Handtvättningsritual med Tas. 
 

 
Fria aktiviteter till  
18.30  
Promenad till en musikkonsert i Musée de Mouassine (45 min.) i en 
restaurerad byggnad från 1600-  och 1700-talet.  
Téparty och mingel efter konserten.  
 

 
 
Kvällsmat på torget hos Aicha Matstånd No.1 eller en kvartersrestaurang.  

 
 



Lördag den  5 mars    8.30 – 9.30 Frukost på Arabesca 
 
Promenad till Maison Denise Masson,(Denise Masson var en märklig fransk 
kvinna som bl. a. översatt koranen)  
 

 
10.30 – 12.00  
Möte för de fransktalandestudenterna med den produktiva och mycket 
välkända poeten, översättaren, den sufi-aktiva Touria Ikbal . Hon  ska tala om 
sin bok med titeln Les Noms Divins. Gratis inträde 
Lunch på egen hand. 
Besök vid Saadi-gravarna. eller besök på det närliggande enorma ruinpalatset 
Badia med tillfällig utställning av moderna  konstverk och installationer som delar av 
den  6:e biennalen för modern konst som pågår över hela stan under vistelsen i Marrakech. 

  
Palais Badia 
 
16.00 -18.00 
Diskussion med Jonas och Gita  
om dans och musik i muslimska 
länder 
Marockanska kläd- och 
musiktraditioner  
med studenterna som frivilliga 
mannekänger.  
Reveal and Conceal. Kåseri–demo 
om klädmoden, slöj-traditioner etc. 
Muslimsk catwalk!! 

 
 
Lätt snack på torget (omelett, soppa, kefta etc) innan vi kl. 19.00 fortsätter till   
Ksour Agafay i Medinan för deltagande i en traditionell musikdansritual 
Dekka Marrakchia dessert. Demonstration av nya inspelningar av sufimusik 
samt deltagande i en ca 20-minuter lång sufiisk musikritual.  
 



Söndag den 6 mars     8.30 – 9.30 Frukost på  Arabesca 
 

 
 
10.00 – ca 12.00 Suficenter Al Munyia 
Jaafar Kansoussi ,President för Sufi Center Al Munyia,  f.d. regional 
representant för Affaires Islamiques  i Marrakech, författare m.m.  
 
Lunch på egen hand 
 

  
 
Fritid för shopping  

  
 



Måndagen den 7  mars  8.00 – 9 00 Frukost Arabesca   
 
Utflykt till Höga Atlasbergen med avstickare till berbermarknaden Souk 
Ethnin. Vi stannar vid stenmoskén och det judiska vallfartsmålet som också 
besöks av muslimer och fortsätter sedan till byn Setti Fatima på 1.500 m höjd 
och gör en vandring upp till de berömda vattenkaskaderna. 

 

 

 

 
 



20.00 Avslutningsfest på palatsrestaurangen Dar Es Salam där en del av 
Hitchcockfilmen Mannen som visste för mycket med Doris Day och James 
Stewart spelades in 1958. Berömd särskilt genom sången Que sera, sera, 
whatever will be, will be.    
Stora privatpalats överlever via restaurangverksamhet och turism.   
 

 
 
Under hela veckan: Utställning av program från populära och välbesökta 
religiösa och andra evenemang samt exempel på dags, vecko och 
månadspress. samt vardagskoraner med svenska blixtlås samt juridisk 
litteratur inkl. Moudawana, den nya familjerättslagen, kvinnolittartur, 
arkitekturböcker etc.   
 
Tisdagen den 8 mars. 
 
7.00 – 8.00  Frukost på Arabesca 
8.15. Avgång från Arabesca. 
8.30 Minibuss till Flygplatsen Menara  
Flyg till Köpenhamn  10.45 
 
 

 

 
 



 


