
For 1400 år siden havde euro-
pæerne deres første møde
med en ny trussel kaldet is-

lam. Der var knap gået otte årtier
siden Muhameds død, og de sejrs-
vante arabere havde allerede ero-
bret landet mellem Kinas grænse
og Atlanterhavets kyst i Nordafrika.
Hvordan skulle ekspansionen fort-
sætte?

Springet over Gibraltarstrædet lå
lige for, og i 711 gik feltherren Tariq
i land ved romernes Calpe, som si-
den har heddet Gibr al-Tariq eller Gi-
braltar. Navnet betyder Tariqs Klippe.
Spanien var midt i en borgerkrig, og
efter det første store slag stødte de
fremmede ikke på alvorlig mod-
stand. De følgende år modtog mas-
ser af lokaliteter et nyt navn.

Det ældste arabiske egennavn på

Den iberiske Halvø er dog ikke Gi-
braltar, men Tarifa lidt længere mod
vest. Året inden den store invasion
havde et halvt tusind berbere re-
cognosceret terrænet med et plyn-
dringstogt anført af en vis Tarif. Han
kom over strædet på dets smalleste
sted, hvor man uden besvær ser
over til hinanden fra kontinenternes
yderste pynter, og det er også mu-
ligt, at Tarifa blev opkaldt efter den
arabiske betegnelse på en pynt, tarf.
Under alle omstændigheder er nav-
nets oprindelse arabisk, og derfor
markerer vi det runde årstal med et
besøg i Tarifa, som i virkeligheden
har levet med sin arabiske arv i 1401
år.

Den gamle byport
Den evige blæst bærer ansvaret for,

at Tarifa aldrig er blevet særlig popu-
lær hos badegæsterne. I de sidste
årtier har vindmølleskovene til gen-
gæld givet kysten en ny profil, og
kitesurferne har forandret livet i by-
ens gader.

Surfernes hovedgade hedder Ba-
talla de Salado. Her ligger skolerne
og butikkerne med udstyr, og barer
og restauranter kappes om at leve
op til forventningerne hos et ung-
dommeligt publikum fra alle Europas
lande. Men byen ændrer fuldstæn-
dig karakter for enden af Batalla de
Salado, hvor man træder ind gen-
nem den middelalderlige byport Pu-
erta de Jerez.

Fagfolk har diskuteret frem og til-
bage, om denne byport er fra isla-
misk eller kristen periode. I virkelig-
heden er den begge dele, mener

den kommunale arkæolog Alejan-
dro Pérez-Malumbres: Portåbnin-
gen mod omverdenen er bygget ef-
ter den kristne generobring, men i
den anden ende indrammes udsig-
ten til den gamle bydel af muslimer-
nes karakteristiske hesteskobue.

Sådan greb stilarterne ind i hin-
anden efter det store sammenstød,
og Tarifa har flere eksempler på det.
Men inden vi går inden for porten...

Bymurens graffiti
Inden vi går inden for porten er det
en god ide at slå et sving til venstre
uden om den gamle bydel. Mod øst
og syd omkranses byen stadig af
den imponerende bymur med fir-
kantede vagttårne, og murens soli-
de udseende snyder ikke. Så sent
som i 1812 holdt Tarifa stand mod

1401 års 
historie i Tarifa
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Den lille by var den første, som modtog et 
arabisk navn efter invasionen
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Napoleon, der havde okkuperet stør-
steparten af det øvrige land.

Ligesom byporten er bymuren
nok bygget af almohadernes islami-
ske regime i starten af 1200-tallet,
men indtil moderne tid er den blevet
vedligeholdt og forstærket, for Ta-
rifa var altid en grænseby. Marokko
14 km borte er tættere på end den
nærmeste nabo i Spanien. En an-
den arvefjende England måtte også
tages i betragtning efter besættel-
sen af Gibraltar. På disse kanter
drømte ingen om at rive bymuren
ned, ligesom det skete de fleste an-
dre steder.

Næsten nede ved kysten kan du
nærme dig muren og studere de
graffiti, som nogle soldater formo-
dentlig har ridset ind i den under
1600-tallets kedsommelige vagter.

Det er et lille malerimuseum over
tidens forskellige skibstyper. Skibe
med sejl naturligvis, men også gale-
jer med lange årer, som ikke havde
forandret sig ret meget siden ro-
mertiden. Nordeuropæiske marine-
historikere har ofte misforstået tin-
gene og kritiseret den spanske ma-
rine for ikke at følge med udviklin-
gen, men faktisk var galejerne med
deres uafhængighed af vinden det
mest effektive forsvar mod de mus-
limske pirater, som hærgede hele
Middelhavsområdet.

Soveværelset 
i vagttårnet
I dag er bymuren tilsyneladende for-
svundet på andre strækninger. I vir-
keligheden er den vokset sammen
med byens huse, er så at sige ble-
vet privatiseret.

Et af disse huse er Hostal El Astu-
riano ved siden af Puerta de Jerez -
byporten som vi aldrig nåede inden-
for. Det beskedne hotel har indrettet
et vagttårn til soveværelse, og gæ-
sterne i dobbeltsengen kigger lige
op i den 800-årige hvælving. Unæg-
telig en anderledes oplevelse, som
man må betale ekstra for. 

På den anden side af byporten
starter de brolagte gader mellem
hvidkalkede mure. Stueetagens
skodder er slået for, men på første
sal står balkonernes døre åbne ud til
sommeren, og de kunstfærdige
smedejernsgitre er pyntet med ur-
tepotternes blomster. Med nogle
små indskudte torve er Tarifa ble-

vet en hyggelig by til trods for de
snævre forhold.

De retlinjede gader er efter alt at
dømme anlagt efter den kristne ge-
nerobring, og derfor er diskussio-
nen om byportens og bymurens al-
der ikke mærkelig. Hvad skulle mus-
limerne med den alt for store ind-
hegning? Den øverste bydel har væ-
ret en af de strategiske pladser, som
kun blev fyldt op i krigstid, når trop-
perne mobiliseredes.

Den faste befolkning boede i kvar-
teret nede ved kysten, klynget sam-
men ved foden af araberborgens
høje grå mure. Herfra voksede den
første ringmur ud og lagde sig be-
skyttende omkring bydelen Alme-
dina. Bagefter kom der en ny ring-
mur om bydelen Aljarafe, og i tred-
je og sidste fase blev den øverste
bydel inddraget. Set fra luften så
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Til venstre: Mod øst ser man stadig bymuren, som omkranser den gamle bydel hele
vejen ned til havet og udsigten til Afrika. Ovenfor: Gennem Puerta de Jérez træder du
ind i byen.

Hostal el Asturianos tårnværelse fra
1200-tallet.

Ankomst
Tag motorvejen til Algeciras og
fortsæt mod Cádiz. Tarifa ligger
160 km fra Málaga.

Turistkontor
Paseo de la Alameda, s/n
Tlf. 956 68 09 93
www.aytotarifa.com/Turismo
(kun på spansk)

Tarifa med guide
Har du lyst til at gå på opdagel-
sesrejse i Tarifas skjulte kroge, er
den kommunale arkæolog
Alejandro Pérez-Malumbres
(spansk og engelsk) den bedste
guide. Interesserede kan mod
betaling træffe aftale om en
rundvisning i weekender efter
på dagligdage efter kl. 15.
Alejandro Pérez-Malumbres
viser også rundt i kommunens
anden store attraktion, den
romerske ruinby Baelo Claudia
15 km ude af stranden. Han kan
kontaktes på: 
alexmalumbres@yahoo.es

Andre adresser
Hostal el Asturiano
C/ Amador de los Ríos, 8
www.hostalelasturiano.com

Posada la Sacristía
C/ San Donato, 8
www.lasacristia.net

Bar Almedina
C/ Almedina s/n
www.almedinacafe.net 

Posada la Sacristía.

TARIFA_Layout 1  25/05/11  12:45  Side 2



den islamiske by altid ud, som om
den formerede sig ved celledeling.

Overraskelser i kælderen
De ældste ringmure er det solide
fundament under nye byggerier, og
engang imellem finder man en over-
raskelse i byens kælder. For 30 år si-
den genopdagede man således den
forsvundne byport til Almedina un-
der arbejdet med at indrette en tid-
ligere staldbygning til en lille café.
Bar Almedina er nu et populært mø-
dested, hvor der arrangeres små
udstillinger og koncerter med fla-
menco og jazz, soul og fusionsmu-
sik under hvælvingerne. Den gamle
byport har en sær form med et vin-
kelret knæk, der gjorde den nem-
mere at forsvare mod indtrængen-
de fjender.

”Indtil for nylig var Tarifa praktisk
taget uudforsket land for arkæolo-
ger. Her er arbejde til flere generatio-
ner, og med tiden vil vi finde spor fra
den islamiske periode i flere huse,”
mener Alejandro Pérez-Malumbres.

I gaderne er den islamiske by
nemmere at få øje på, men man
skal kende fiduserne. Skub forsigtigt
døren op til en gårdsplads. I et hjør-

ne er der måske en sprække i mu-
ren, hvor en mandsbred passage
fører ind til andre ejendomme rundt
om flere sving på 90 grader. Fra ga-
den lignede det en enkelt husblok,
men dette er resterne af den arabi-
ske medina, hvor gyderne snoede
sig som hjernevindinger i en frem-
medartet tankegang. Byen blev først
et offentligt rum med de kristne by-
planlæggeres ankomst, for medi-
na’en var en sammenhobning af

mange private rum, og gaderne sim-
pelthen pladsen, som blev tilovers.

Den skjulte pragt
Disse gårdspladser rummer også
en vigtig del af Tarifas kristne arv.
Bag gadens enkle hvide facader er
patioernes søjlegange dekoreret
med barokkens overdådige fantasi,
krydret med mudéjar-arkitekturens
islamiske tradition, som bl.a. gen-
kendes i de udskårne trælofter.

Beboerne i disse ejendomme la-
der som regel døren til gårdspladser-
ne stå åben, og med lidt diskretion
kan man godt tillade sig at kigge in-
denfor. Atter er den nemmeste løs-
ning dog at opsøge et offentligt lo-
kale. Posada La Sacristía er indrettet
i en bygning fra 1677, og den gam-
le patio former del af en kombineret
restauran og boutique. På de øver-
ste etager er der indrettet til et lille
eksklusivt hotel.

For hundrede år siden løb der en
å gennem den ældste bydel, men
da den blev ledt udenom byen, kun-
ne man sløjfe broerne og bygge en
ny hovedgade Sancho IV el Bravo.
Det gav luft omkring kirken San Ma-
teo, der kan gå an som en lille kate-
dral. Skønt kirkens oprindelse er go-
tisk, fik den sin nuværende skikkel-
se i barokken. Som et kuriosum kan
nævnes, at senere vendte den del-
vis tilbage til sine rødder, da et af
de barokke kapeller blev dekoreret
med rosa keramik i nygotisk stil.

Den omtumlede historie
Araberborgen blev indviet i april 960,
omend marmorpladen med de
fremmede skrifttegn går ud fra en
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Patioernes barok med et stænk gotik er tarifas skjulte skat.
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anden tidsregning: måneden safar i
året 349 efter higra. 

Siden var den vidne til hele Tarifas
omtumlede historie, der også er
Spaniens historie. Bygherren var ka-
liffen Abd al-Rahman III, som havde
nok at tænke på, fordi han både skul-
le sikre grænserne imod de kristne
generobrere, og imod den rivalise-
rende kalif i Nordafrika. 

Der gik godt hundrede år, efter
at borgen stod færdig, så nåede ge-
nerobrerne til Tarifa, hvor krigerkon-
gen Alfonso VI drev sin hest ud i
vandet og triumferende råbte: ”Det-
te er enden på landet al-Andalus,
og jeg har betrådt den.” Han glæde-
de sig for tidligt. Muslimerne hente-
de forstærkninger hos trosfællerne
på den anden side af strædet og
trængte fjenden tilbage. Men de be-
talte en høj pris, fordi hjælpetrop-
perne blev i landet og overtog mag-
ten. 

Der gik to hundrede år til, og hi-
storien gentog sig. Nordafrikaner-
ne blev tilkaldt for at holde de krist-
ne stangen. De modtog Tarifa som

betaling for deres tjenester, men
begyndte snart at vise en skræm-
mende interesse for resten af lan-
det, hvorefter de lokale muslimer
slog brat om og allierede sig med de
kristne. Middelalderens intriger kun-
ne være ret indviklede.

Kommandantens offer
Da de kristne atter rykkede ind i Ta-
rifa i 1292, var aftalen at byen skul-
le leveres tilbage til muslimerne, el-

ler det var i det mindste muslimer-
nes opfattelse. Åbenbart havde de
kristne en anden, og så måtte mus-
limerne minsandten ud i et nyt for-
bund med nordafrikanerne om at
erobre Tarifa fra de kristne.

Igennem et halvt år forsvarede
Tarifas kristne kommandant Guz-
mán ”den Gode” den isolerede by
imod de genforenede muslimer. Un-
der belejringen kom muslimerne på
en eller anden måde i besiddelse af

kommandantens lille søn. De kald-
te faderen frem på muren, hvor han
fik valget mellem byens kapitulation
eller Pedro Alonsos død. Som svar
trak Guzmán sin dolk og kastede
den ned til belejrerne, der skar stru-
ben over på barnet. Bagefter lagde
de hovedet i en kastemaskine og
sendte det over muren. Det var så-
dan, Guzmán gjorde sig fortjent til sit
tilnavn, og senere opkaldte man og-
så borgen efter ham: Castillo de
Guzmán el Bueno.

De kristne beholdt Tarifa, men
var yderligere to hundrede år om at
generobre den sidste stump af lan-
det. I mellemtiden kom borgen atter
på en alvorlig prøve i 1339-40, da
muslimerne i Nordafrika for sidste
gang samlede styrker til en stor in-
vasion af Spanien. Den endte med
en knusende kristen sejr ved det
nærliggende vandløb El Salado. 

Den gamle borg blev hele tiden
forstærket for at leve op til tidens
krav, og i dag kan den ligne en lære-
bog i forsvarskunstens udvikling
gennem tusind år. Det utrolige er,
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Araberborgen er funktionel, bygget til krig – ikke paladslivet på mere priviligerede steder.
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at bag de nye tårne og ydermure er
Abd al-Rahmans oprindelige borg
stadig intakt, og besøget på den er
naturligvis Tarifa-udflugtens højde-
punkt. For nogle år siden blev bor-
gens ydre restaureret. Den indre
istandsættelse starter i disse uger,
men kommunen håber, at monu-
mentet kan holdes delvis åbent un-
der arbejdet.

Det æge og det uægte
Ved siden af borgen ligger Santa
María kirken, byens ældste, der net-
op er blevet overdraget til kommu-
nen efter endt restaurering. Den
skal rumme en permanent udstil-
ling med værkerne af Tarifas kend-
te maler Guillermo Pérez Villalta, der
bl.a. har udstillet på Museum of
Modern Art i New York, og er re-
præsenteret på Museo Reina Sofía
i Madrid.

Kirken er for en stor del en re-
konstruktion af det oprindelige rum
i gotisk mudéjar, og udefra kommer
man ikke engang til at tænke på en
kirke på grund af det manglende
tårn. Turisterne på Plaza de Santa

María plejer til gengæld at tage mas-
ser af fotos af biblioteket, der blev
opført i starten af 1900-tallet i en
temmelig tvivlsom neomudéjar-stil.

Det er et komisk eksempel på,
hvordan det ikke altid er nemt at
skelne det ægte fra det uægte i dis-
se omgivelser. Sandsynligvis er
strandens andet slot Santa Catali-

na også mere fotograferet end ara-
berborgen i sit grå arbejdstøj, men
mens sidstnævnte er en af Europas
ældste fæstninger, er Santa Catalina
bygget i 1929 i neorenæssance-stil.

Udsigten til Afrika
Tarifas mest fotograferede attrak-
tion er dog udsigten til Afrika, som

kan nydes fra flere punkter i byen og
borgen. Også fra stranden, så læn-
ge centralregeringen opretholder sit
veto mod autonomregeringens pla-
ner om at bygge en kæmpemæs-
sig færgehavn lige foran borgen,
hvor den efter sigende til skabe
2000 tiltrængte arbejdspladser, men
også forstyrre det historiske miljø
alvorligt.

Ofte hænger der en dis over van-
det, og så ligner det fremmede kon-
tinent en truende tordensky. I klart
vejr rykker det til gengæld forbløffen-
de tæt på. Du skelner tydeligt de
hvide huse på foden af Marokkos
mørke bjerge, og i forgrunden er
der altid et par skibe, som krydser
hinanden på den flydende landevej
mellem Middelhavet og Atlanterha-
vet.

I begge retninger er dette et af
verdens vigtigste mødesteder, og
det kom til at præge historien på
dette sted.

! pod.
Fotos: Alejandro Pérez-
Malumbres, Patronato 

Provincial de Turismo, o.a.
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Biblioteket på Plaza de Santa María er en af Tarifas mest fotograferede bygninger, men
udseendet snyder – det er ikke spor moderne! 

Udsigten til Afrika er den store turistattraktion. 
Det fremmede kontinent virker næsten inden for rækkevidde.
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