
Kasbahns historia 

 
I århundraden har Alger varit en korsväg i medelhavsområdets historia. Fastän staden inte 
ligger på en ö har den mer vänt sig mot havet än mot inlandet. Berberbyn var en hamn redan 
under fenicierna på 100-talet och fortsatte som sådan under romarna. De kallade den Icosium. 
Den förstördes av vandalerna på 500-talet och var under Bysans välde ända tills araberna 
trädde till i början av 700-talet. Under medeltiden tog Alger emot de andalusier som flydde 
undan inkvisitionen i Spanien innan staden ockuperades av turkarna. 
 
TURKARNAS ANKOMST 
 
Den 31 januari 1510 reste en deputation ansedda borgare från Alger sjövägen 200 kilometer 
österut till Bejaija, som i spanske kungens namn hade erövrats av Pedro Navarro. De 
undertecknade ett fördrag som erkände staden Algers oberoende och självstyrelse samt 
förklarade den vara en vasallstad under Spanien. Samtidigt överlät algerierna ön Stofla, den 
största av de små holmarna i Algerbukten, till spanske kungen. Denne skulle där bygga en 
befästning och hålla en garnision. Pedro Navarro lät genast bygga fästningen som fick namnet 
”Penon de Argel” (Penon = klippa) och upprättade en garnision på 200 man. 
 
Algerierna tog först emot spanjorerna väl men började snart irritera sig på de kristnas närvaro. 
De vägrade att leverera livsmedel till fästningens invånare och hindrade dem från att hämta 
vatten i stadens brunnar. På detta sätt höll spanjorerna Penon besatt under nitton år och hela 
tiden ökade stadsbornas fientlighet. Kung Ferdinand dog 1516 och folket i Alger hoppades 
kunna dra fördel av förvirringen i samband med tillsättandet av hans efterträdare för att 
frigöra sig från spanjorernas herravälde. 
 
Fästningsön Penon var som en tagg i algeriernas hjärta och de kallade till sin hjälp kaparen 
Baba Aroudj (Barbarossa) som redan var berömd för sina bedrifter mot de kristna. Aroudj 
skyndade sig att hörsamma algeriernas begäran. Han angrep den spanska fästningen men hans 
artilleri var för svagt för att tillfoga den några märkbara skador. Efter tjugo dagar fick han ge 
upp sina försök utan att ha nått någon framgång. 
 
När Aroudj inte kunde driva ut spanjorerna från Penon grundade han Kasbahn år 1516. 
Dessförinnan hade han dödat den siste arabiske fursten i Alger, Selim Ibn Toumi. Ansikte mot 
ansikte med den ointagliga Penon blev Kasbahn en sannskyldig turkisk fästning. Det arabiska 
ordet kasbah har också den ursprungliga betydelsen fästning. 
 
Kasbahn bildade en praktfull vit triangel inneslutande Deyens (hövdingens) palats, moskéer 
och olika förrådshus . Runt kasbahn fanns en tolv meter hög fästningsvall med 214 
kanonportar som avgränsade den turkiska stadsdelen från resten av Alger. Kasbahn hade 
förbindelse med omvärlden genom fem portar eller ”Bab”. 
 
    – Bab El-Djedid låg längst upp i Kasbahn åt sydväst vid Deyens palats. 
    – Bab El-Oued var porten åt väster. 
    – Bab Azzoun vätte österut mot vad som nu är Port Said torget. 
    – Bab El-Bahi var porten mot ön Penon. 
    – Bab El-Dzira vätte mot havet, belägen mellan Bab Azzoun och Bab El-Bahi. 
 
Aroudj efterträddes av sin bror Kheir-Ed-Din som härskare över Alger. Maj 1529 fann denne 
tiden mogen att befria sig från den spanska garnisionen på Penon, som var en ständig 



förödmjukelse och irritation. Kheir-Ed-Din bombarderade fästningen dag och natt. Snart hade 
spanjorerna slut på ammunition och garnisionen kunde inte längre försvara sig mot angreppet. 
Den 28 maj 1529 intogs Penon av Kheir-Ed-Din. Så snart han blivit herre över Penon satte 
han igång arbetet med att förbinda ön med fastlandet. 
 
Nu hade de muslimska kaparna en säker och välbevakad fästning till skydd mot de kristna. 
Deras sjöröveri fick nu stor politisk och ekonomisk betydelse. De kunde kapa kristna fartyg 
på Medelhavet och till och med på Atlanten. De kunde bjuda spetsen mot de europeiska 
nationernas starkaste flottor. Kasbahn blev en okränkbar tillflyktsort för de djärva kaparna 
trots angreppsförsöken från Karl V:s armada och amiral Duquesnes galärer. Kasbahn blev 
centralorten för turkarna som oinskränkta härskare över Medelhavet. Här möttes Deyen och 
hans Taifa de Rais för att planera sina attacker. Ett praktfullt palats nära Bab El-Djedid 
härbärgerade alla Deyer fram till den siste, Dey Hussein-Pacha, vars berömda ”slag med 
solfjädern” år 1827 medförde att Kasbahn och Algeriet koloniserades av franska trupper år 
1830. 
 
Deyen var irriterad över att franska staten inte betalade sina räkningar och klagade hos 
franske konsuln Deval. Till slut slog han konsuln i ansiktet med sin solfjäder (eller snarare 
”insektsvifta”, ”chasse-mouches”).  Sedan vägrade han att be om ursäkt för förolämpningen 
och fransmännen beslutade om en straffexpedition. Men som Metternich sade: ”Inte är det för 
ett slag med en solfjäder som man lägger ut hundra miljoner francs och sätter in 40 000 man.” 
Och i själva verket hade Napoleon I redan 1808 planer på en expedition mot Alger. 
”Solfjäders-slaget” blev bara en historisk anekdot. 
 

 
 
KOLONIALTRUPPERNAS VANSTÄLLANDE AV KASBAHN 
 
Efter år 1830, när kolonisationen inleddes, fick Kasbahn utstå stor skada och åverkan genom 
fransmännen. Soldaterna började sina barbariska angrepp genom att dela Kasbahn längs rue 
Amar-Ali, en strategisk gata för ockupanterna. Därmed var Kasbahn delad i två delar. 
 
    – Nedre Kasbahn, som är den del som ligger mellan hamnen och rue Amar-Ali. 
    – Övre Kasbahn från rue Amar-Ali upp till Bab El-Djedid. 
 



Kvarter med hantverkare och försäljare förstördes under kolonialtruppernas framfart. Nedre 
Kasbahn var palatsens och moskéernas kvarter, men de flesta av dem ödelades av avdelningar 
ur kolonialarmén. De mausoléer som byggts för Dey Mustapha och Dey Ali förstördes för att 
skapa den breda Bab El-Oued-esplanaden. Moskén Es Siba försvann för att ge plats åt ”Place 
du Gouvernement” enligt historikern Yves Klein. 
 
Ett ögonvittne, baron Pichon, skrev år 1835: ”Trupperna förstör allt, snickerier och till och 
med de valv som håller uppe taken. Det är en sorglig anblick att se dessa ruinhögar där av allt 
att döma välskötta hus har legat … salustånden förlorar sina fajansbänkar, sina skulpterade 
skärmtak, sina mönstrade träbalustrader … ” 
 
Yves Klein refererar Agha Hamdens bittra reflexion över denna förstörelse: ”Snart har vi 
ingen plats där vi vare sig kan leva eller dö”. 
 
Till och med gatunamnen ändrades. Barbariska och löjliga namn ersatte de riktiga namnen på 
gator och gränder i Kasbahn. Kolonialarmén, som till största delen bestod av analfabeter, 
döpte om gatorna och gav dem ibland namn efter exotiska djur, lejon, giraff, gazell, hydra … 
Historikern Yves Klein berättar att detta var namnen på båtarna i den franska flottan år 1830. 
Namnen på dessa gator blir till verkliga gåtor. Den förändring de undergår är sådan att de blir 
besynnerliga och obegripliga i ett arabiskt land. Eftersom de ursprungliga namnen är svåra att 
uttala för kolonialisterna gör de om dem utan att bry sig om att de blir löjliga och dumma. 
 
    – Rue Lakhdar blir Rue Lacdor. 
    – Rue Souk El-Djemaa (fredagsmarknadens gata) blir Rue Socjama. 
    – Rue du Sahara hette egentligen Rue N’Sara (de kristnas gata). 
    – Rue de la Selle var Rue El-Assel (honungsgatan). 
 

 
 
Kasbahn har alltid varit en försvarsfästning mot försöken till utländsk invasion och den 
fortsatte att vara det under befrielsekriget då den var ett mycket aktivt fäste för befrielse-
soldaterna (les fidayines). Det var i Kasbahn, en praktiskt taget ogenomtränglig fästning, som 
patrioterna byggde upp sina verkstäder där de tillverkade bomber. Under hela befrielsekriget 
var Kasbahn skådeplatsen för militära operationer. Det var en upprorisk stadsdel och det var 
här som ”Slaget om Alger” utkämpades. 
 



Under denna period blev Kasbahn hårt angripen både i mänskligt och materiellt avseende. 
Många hus förstördes av kolonialsoldaternas bomber. Explosionen  på Rue de Thébes år 1956 
är ett slående exempel. Kolonialarmén, utsatt för svidande bakslag, hämnades på civil-
befolkningen. Portar slogs sönder med gevärskolvar, man massarresterade civila. Vem minns 
inte operation ”Bouchkara” i augusti 1956, vem känner inte till Serkadji, vem har inte fått 
utstå prövningar och offer? Under hela befrielsekriget stod Kasbahn ständigt i opposition mot 
den koloniala ockupationen. 
 
KASBAHN – ETT MÄSTERVERK AV ARKITEKTUR OCH STADSBYGGNADSKONST 
 
Kasbahn utgör en verklig modell för stadsbyggnadskonsten. Besökaren blir genast tjusad av 
dess enhetliga arkitektur och dess ursprunglighet som stad. Kasbahn ger ett särpräglat intryck. 
Den har formen av en vit triangel, krönt av minareter. Terrasserna i de slutna husen, som 
klänger mot kullens sida, bildar liksom en trappa ned mot havet. Den är också en förebild i 
stadsbyggnadskonst som Le Corbusier har skrivit: ”När de uppförde sin Kasbah nådde de 
gamla upp till mästerverken inom arkitekturen och stadsbyggnadskonsten”. 
 
Bland byggherrarna möts här de från Granada, Istanbul och Venedig. Ty Alger är en 
mötesplats för olika arkitekturer från medelhavsområdet. Man förvånas över att möta gränder 
i övre Kasbahn där många detaljer för tankarna till vissa kvarter i Venedig. Det gäller särskilt 
de loggior som skjuter ut från fasaden och som bildar medeltida valvgångar. Minareter med 
kupoler står sida vid sida med minareter i andalusisk eller nordafrikansk stil.  
 
I nedre Kasbahn kantas nu gatorna av hus i många våningar i europeisk stil. Det är ett kätteri i 
denna arkitektoniska helhet. Fönster mot gatan är i Kasbahn verkligen en styggelse. Gatan är, 
som Le Corbusier sade, gjord för att röra sig på och inte för att vistas på. Man uppehåller sig i 
husen som är inredda med kringbyggda gårdar och terrasser. 
 
”Kasbahn i Alger”, förklarar en ansvarig för stadsbyggnationen i Alger, ”är vad man kallar en 
monolit, en organiserad helhet. Den har sina lungor i husens mitt och är helt och hållet byggd 
på ett sätt som är ursprungligt och unikt för den muslimska världen”. Enligt COMEDOR, ett 
organ för stadsplanering, finns det ungefär 1800 hus i Kasbahn av vilka 1200 har ett historiskt 
intresse genom sin arkitektur. 
 
    – Spansk-morisk arkitektur påverkad av andalusierna som kom från Spanien. 
    – Turkisk arkitektur. 
 
KASBAHNS KLENODER 
 
Kasbahn har många olika slags byggnader. Palats, brunnar, religiösa monument, hantverks- 
och handelskvarter, offentliga byggnader, befästningar … Därigenom är den en ovärderlig 
samling av dyrbarheter. Nedre Kasbahn var en gång palatsens och moskéernas stadsdel. Stora 
delar förstördes omkring 1835 av kolonialarmén men en del slapp undan.  
 
Moskéer av olika stil ligger sida vid sida utan att bekymra sig om sitt ursprung. Man kan se 
minareter med kupoler liknande dem i Turkiet och Orienten liksom fyrkantiga minareter av 
nordafrikansk och andalusisk typ. Den äldsta av de betydelsefulla moskérna är Djema Kebir, 
stora moskén, byggd under almoraviderna på 1000-talet. Trots talrika senare ombyggnader är 
den lika vacker som de stora moskéerna i Tlemcen och i Nedrom. Ceremonierna följer här 
den malikitiska ritualen. Djemaa Djedid, nya moskén, är fiskarnas moské, porten vätter mot 



hamnen. Den uppfördes 1660 av turkarna. Dess proportioner är harmoniska och den har en 
anmärkningsvärd enhetlighet i uppbyggnaden. Här följer man den hanafitska ritualen. 
Ketchaoua är helt inspirerad av turkiska moskéer. Den uppfördes i slutet av 1600-talet och 
byggdes om på 1800-talet. Ali Bitchin är besläktad med nordafrikanska moskéer. Den 
italienska kaparen Ali Bitchin konverterade till islam och uppförde den år 1623.  
 

 
 
Palatsen utgör ett betydelsefullt arv. Dar Aziza Bent-El-Bey är rikt på genombrutna stucker, 
fajanser, fägrika tegelornament och värdefulla träpaneler. Dar Mustapha Pacha äger, förutom 
ståtliga träarbeten, fajanser med en förvånadsvärd skönhet. Dar Knéda-Ouedj El-Amin, Dar 
El-Hamra och Dar Es-Souf är mästerverk av samma art. 
 
I de högst belägna delarna av Kasbahn ligger moskén Sidi-M’hamed Chérif med sin praktfulla 
åttakantiga minaret, sin berömda gård och sin brunn täckt med moriska fajanser. Av gamla 
Algerbor kallas den Ain Mzoueka, den mångfärgade brunnen. Djemaa Safir med sin 
sexkantiga minaret och med sin mihrab (bönenisch) är den största moskén i övre delen av 
staden. 
 
Bland sina skatter innesluter Kasbahn också begravningsplatser och trädgårdar. Sidi Ahmed 
Ben Alis grav är förlängd med ett angränsande litet bönerum. Denna gamla begravningsplats 
med smala gravar, täckta av skiffer i matta färger, har med tiden blivit en ljuvligt blomstrande 
trädgård. 
 
Kasbahn har också sina legendariska berättelser. Den mest typiska om två turkiska prinsessor 
som dog av kärlek är betecknande. Från Rue N’fissa, namnet på en av prinsessorna, når man 
via en liten anspråkslös och förfallen trappa deras begravningsplats som bär just namnet 
”Prinsessornas begravningsplats”. 
 
PROBLEM MED DAGENS KASBAH 
 
Belägen i hjärtat av ”Alger la Blanche”, den vita staden Alger, är den tjusande Kasbahn en 
bild av det som utgör vår civilisation, vår kultur, våra sedar. Den är ett sannskyldigt levande 
museum och gömmer svartsjukt på värdena av en civilisation som fortfarande blomstrar, trots 
skiftande öden. Kasbahn, ”denna kista med pärlor, av gudarna kastad på kullen”, som den 



store poeten Nizar Kabbani beskrev den, lever för närvarande ständigt under hotet av 
utrymning. Utlämnad åt ruskväder och förfall hotar Kasbahn med att falla i ruiner. 
 
Kasbahns invånare är också offer för en verklig flyttningspsykos. ”Man kommer att riva ner 
Kasbahn. Vi kommer alla att kastas ut. Man tycks vilja göra om den till ett museum reserverat 
bara för turistbesök! Vad skall det bliva av oss? Var skall vi bo?” 
 
Sådana frågor ställs av de flesta invånarna. I själva verket är den nuvarande situationen i 
Kasbahn alarmerande. Utlämnade åt ruskväder, likgiltighet och ointresse har byggnaderna 
undergått ett kraftigt förfall. Mörker råder i många stadsdelar. Glödlamporna i lyktstolparna 
har använts som måltavlor av barnen som fritt har fått driva omkring och utföra brott. De 
kommer från landsbygden och har aldrig anpassat sig riktigt till stadslivet. 
 
Det är fuktigt på gatorna och till och med inomhus. Vattnet rinner sakta längs väggarna som 
hotar att störta samman. Det är verkligen hög tid att installera vatten och avlopp. Men vad 
som märks tydligast i Kasbahn i dag är dess totala brist på hygien. Den är uppbyggd efter en 
mycket ursprunglig form av stadsbyggnad där de ringlande gatorna, oftast i form av trappor, 
klättrar utan slut. De smala gatorna och gränderna och det stora antalet trappor är ett svårt 
problem när det gäller rengöring och hygien. 
 
De gamla invånarna i Kasbahn älskade sin stad. De tvättade den och vitmålade den varje år 
och ägnade den tusen omsorger. Den hygieniska situationen i Kasbahn är nu mycket vansklig 
trots en renhållningstjänst som utförs med åsnor på grund av de många trapporna. Frånvaron 
av omsorg från invånarna gör den redan alarmerande situationen ännu allvarligare. Trots den 
existerande renhållningstjänsten är gränderna ofta förpestade av en kväljande stank från 
anhopningar av sopor framför husen. Oftast finns ingen soptunna och man placerar alla 
sorters avfall direkt på marken. 
 
MASSINVANDRINGEN FRÅN LANDSBYGDEN 
 
År 1962, efter självständigheten, var situationen dramatisk för Kasbahn. Hela familjer 
lämnade ”den turkiska staden” för att flytta in i villorna på Algers höjder: Hydra, le Golf, El-
Biar, Kouba. Denna utflyttning drabbade på olika sätt alla verkliga ”Casbadjis”, de 
ursprungliga Kasbahinvånarna. En värdig hållning, en uppriktighet i språket, den högtidliga 
hälsningen, det var egenskaper hos dessa Casbadjis. Särskilt de de äldre Casbadjis var noga 
med sitt sätt att klä sig, en av de vackraste sidorna i den arabiska traditionen. Den stora 
turbanen på huvudet, dubbelvästen, den tätt åtsittande jackan, den äldre generationens pösiga 
byxor med bältet i algeriskt siden – allt detta gav det majestätiska intryck som var 
karakteristiskt för klädseln hos en gammal Casbadji.  
 
Hos denna befolkning, djupt rotad i Alger, fanns av tradition en genuin solidaritet. 
Människorna var inte bara grannar utan vänner och vännerna blev släkt med varandra. 
Algerborna besökte ofta varandra och hjälpte varandra. 
 
Livet i Kasbahn vanställdes av kolonisationen 1830 liksom av de stora skador som det utsattes 
för under befrielsekriget. Därigenom förlorade Kasbahn det sociala klimat som tidigare rådde 
och som hela tiden hade underhållit den kärlek som de gamla Casbadjis kände för sin stad. 
Den gamla turkiska stadens atmosfär och miljö förjagades. Tillväxten i befolkningen, för 
vilken Kasbahn blev alltför trång, lyckades slutligen övertyga invånarna om att de måste 



flytta. Det är på grund av alla dessa problem som stadsborna lämnade Kasbahn och öppnade 
vägen för ett nytt drama, massinvandringen från landsbygden. 
 
Efter den stora avflyttningen av mer än 50% av invånarna i Kasbahn var den överlämnad åt 
lantbornas inflyttning. Mot sin vilja lät Kasbahn denna utveckling komma till stånd och 
vidmakthållas. Denna befolkning som strömmat till Kasbahn har förorsakat mycken skada:  
 
– Det höga födelsetalet hos landsbygsbefolkningen resuterar i en galopperande folkökning 
som gör att Kasbahn, främst de övre kvarteren, har så kraftig folktäthet. 
 
– Eftersom lantborna inte är vana vid livet i staden struntar de i alla regler och åtgärder för 
sundhet och hygien. 
 
– Den svåra bostadskris, som nu råder i Alger, för med sig ett ursinnigt besittningstagande    
av bostäderna i Kasbahn. För närvarande har den 45 000 invånare. I ett och samma hus finner 
man upp till sex familjer och i ett rum är ibland fem till sju personer sammanpackade. 
 
Eftersom det inte finns några bostäder lediga i Kasbahn flyttar familjefadern först dit ensam 
och bor i en ”hamam”, en sovsal. Sovsalarna har haft ett blomstrande uppsving och har sett 
sitt antal tiofaldigas framförallt genom bostadskrisen. Kasbahn har till stor del blivit en 
sovstad. Väl på plats i Kasbahn arbetar familjefadern på dagarna och tillbringar natten i 
sovsalen. Han tar kontakt med släktingar eller vänner för att försöka skaffa sig en bostad om 
det så bara är ett rum. När han lyckats finna en bostad skickar han efter resten av familjen. 
Denna familj för med sig en annan familjefader som även han kommer till Kasbahn utan sin 
egen familj. Där försöker han på samma sätt finna en bostad. Det är på detta sätt som de flesta 
av landsbygdsfamiljerna kommer till Kasbahn. 
 

 
 



COMEDOR PROJEKTET 
 
På grund av sin ursprunglighet måste Kasbahn bibehållas. Man står inför sammanstörtandet 
av vissa byggnader. Händelsen vid återvändsgränden Caton är betecknande.  Åttiotre personer 
fick brådskande evakueras och inhysas i ett garage i Birmandreis. Invånarna i de hotade 
byggnaderna kastades ut i ett tillstånd av fullständig förvirring. Inför denna tragiska situation 
är två lösningar möjliga: 
 

1. Utrymma Kasbahn och reservera den huvudsakligen för turister. Göra den till ett 
museum och förstöra alla hotade byggnader. 

2. Rusta upp och förstärka alla hotade byggnader så att befolkningen kan stanna kvar. 
 
Man har beslutat sig för den andra lösningen. COMEDOR genomför en undersökning för 
förnyelse och omplanering av Kasbahn. En Kasbah-grupp har bildats inom COMEDOR 
bestående av arkitekter, sociologer och ekonomer. Denna grupp har redan påbörjat fältstudier, 
en arkitektonisk och en social-ekonomisk undersökning. 
 
Invånarna ger liv åt Kasbahn. Det är invånarna som är Kasbahns verkliga behag och 
ursprunglighet. Kasbahn är ett verkligt smycke som måste värnas länge, som den är. Den får 
inte fördärvas. Måtte dessa trånga irrgångar och dessa knaggliga trappsteg kunna bestå. Måtte 
man bevara dessa blinda hus där allt liv är på insidan. Kasbahn existerar framförallt därinne. 
 
Artikel av Ouakdi Ya Iia ur ALGER-REALITES nr 11 år 1975. 
En informationstidskrift från staden Alger. 
 
Översatt av Henrik Linde år 1976. 
 
 


