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Kom på  ”Big 5” safari i verdensklasse med NYATI Safari i Sydafrikas be-
rømte  Kruger National Park. Bo i egen eksklusiv River Bungalow 
på  NYATI Safari Lodge med privat terrasse direkte ud til Olifants 

River. Priser fra 13.995,- for 10 dages luksus safari inkl. alle må lti-
der, dagligt  safariprogram, transfer og � y helt til den lokale lufthavn t/r. 

Få en ekstra uge for KUN 5.000 kr. på udvalgte afgange.

Luksussafari i Sydafrika fra KUN 13.995,-/person!

Kom til gratis rejseforedrag. Tilmeld på telefon 70 26 04 07. www.nyati.dk

Kom på  ”Big 5” safari i verdensklasse med NYATI Safari i Sydafrikas be-

der, dagligt  safariprogram, transfer og � y helt til den lokale lufthavn t/r. 

Luksussafari i Sydafrika fra KUN 13.995,-/person!
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Alverdens rejser
Sydspanske kulturbyer du skal nå at se, før du dør. Store
naturoplevelser i Sydneys bagland. På besøg i Hamburgs
gamle røverkvarter. En anden side af thailandsk feriefavorit.
Overraskelser i Slovenien. Og meget mere. 

Havskildpadder, koralrev og leguaner
sætter ekstra kulør på en i forvejen
farverig tur til Curaçao.

Side 4

En ny generation af destillerier og
mikrobryggerier gør turen til Dublin
meget sjovere. 

Side 16

Til foråret bliver den kroatiske 
middelhavsby Split mere tilgænge-
lig med direkte fly fra Aarhus. 

Side 22



A
frika begynder ved passet Despeña-
perros i bjergkæden Sierra Morena;
dér kører vi ud af Europa og ind i en
helt anden verden.«

Sådan beskriver en lastbilchauffør
fra Barcelona rejsen til Andalusien.
For det sydlige Spanien er gennemsy-

ret af den arabiske kultur: fra slottet Alhambra i
Granada over moskéen i Córdoba til de farvestrå-
lende geometriske fliser på væggene i barerne.
Katedralens tårn i Sevilla, La Giralda, er et bil-
lede på de skiftende kulturer: Fundamentet er
bygget af romerske og visigotiske søjler, tårnet er
en klassisk minaret fra arabernes moské, og
øverst har de kristne sat et klokketårn på. En
understregning af andalusiernes påstand om, at
landet ikke kan erobres.

Det var romerne, der satte det første dybe
aftryk på Spanien. I løbet af 600 år grundlagde de
byer som Valencia og Itálica uden for Sevilla
med det imponerende amfiteater, badeanstalter,
kloakker, vandforsyning, templer, viadukter og en
landevej direkte til Rom. Der ligger romerske rui-
ner mange andre steder i hele Sydspanien.
Romerne indførte kristendommen som religion
allerede omkring år 200. Latin blev officielt
sprog, og den lokale dialekt udviklede sig til det
spanske, vi kender i dag – med tilføjelser af mas-
ser af arabiske ord.

Al-andalus – det arabiske Spanien
Da Romerriget brød sammen, erobrede to ger-
manske folk Spanien: først vandalerne og siden
visigoterne. Det er pudsigt nok vandalerne, der
har givet navn til Andalusien: De nordafrikanske
berbere kaldte det sydligste Spanien Tamurt
Wandalus, Vandalernes Land, som araberne
senere kaldte al-Andalus. 

I år 711 erobrede araberne Spanien og gjorde
Córdoba til hovedstad i det mest kultiverede og
civiliserede rige i middelalderens Europa. De
byggede universiteter, skoler, biblioteker, badean-
stalter og moskéer. På landet blev der lavet vand-
ingsanlæg og indført nye afgrøder som citroner,
appelsiner, ris og sukkerrør.

Filosofi, astronomi, musik, digtning, medicin,
matematik og kunst blomstrede. Vi kan blandt
andet takke araberne i Spanien for, at vi i dag har
bevaret græske klassikere som Aristoteles og Pla-
ton. Deres originale værker var gået tabt, men
araberne havde kopier, der først i 1200-tallet blev
oversat fra arabisk til latin i Córdoba.

I de første 200 år blev det muslimske Sydspa-
nien styret af kalifferne i Damaskus og Baghdad,
men afstanden blev for stor for herskerne i Cór-
doba, der udråbte Andalusien til selvstændigt
kalifat. Det varede dog kort tid, og interne magt-
kampe banede vejen for den kristne generobring,
så snart sad muslimske herskere isolerede på
pragtslottet Alhambra i Granada.

Da Isabel af Castilien og Fernando af Aragón
blev gift, satte de den endelige krig ind mod mus-
limerne, og i 1492 gav den sidste emir op. Parret
blev kendt som De Katolske Monarker. Under
dem gik inkvisitionen i gang med at forfølge
jøder og muslimer, der skulle omvendes til kri-
stendom eller rejse fra landet. Torturen kostede
mindst 12.000 livet i de følgende århundreder.

Ronda
Ronda er delt i to bydele af en op til 100 meter
dyb slugt, hvor floden Río Guadalevin løber i
bunden. Det gamle Ronda var omringet af en ara-
bisk bymur, der er delvist bevaret; bl.a. står den
sydlige byport, Puerta del Almocábar, stadig med

sine massive tårne. Det nye Ronda ligger på den
fladere og større nordlige side af slugten, her er
større pladser og livlige forretningsstrøg.

Blandt højdepunkterne er Palacio de Mondra-
gón. Paladset har bevaret sin arabiske karakter
med frodige indre gårde og springvand, og fra

Syv kulturbyer i Andalusien
du skal se, før du dør
Det sydlige Spanien er
historien om religionskrige
og forskellige overherrers
kulturelle aftryk. Araberne
har sat sig varige spor, men
mange er også forsøgt
slettet.
JØRGEN LAURVIG | rejseredaktionen@jp.dk

Overklassen ankommer
på andalusiske heste til
Sevillas byfest La Feria
de Abril iklædt Córdoba-
hat og bolero. 
Foto: Martin Thomas
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den flotteste, Patio de mudéjar, kan man gå ud i
en smuk have med god udsigt. Den arabiske emir
Abomelic holdt hof i paladset, der er bygget
omkring 1314. 

I Baños Árabes trænger sollyset ind i tynde
stråler gennem små, stjernetakkede huller i
kuplerne og giver et smukt, blødt lys, mens andre
dele af bygningens bærende buer ligger fri. De
arabiske bade er et af de bedst bevarede levn fra
den arabiske epoke.

Den mauriske konges hus, Casa del rey Moro,
ligger ved slugten. Det flotte palads er opført i
1700-tallet og har til gengæld intet med araberne
at gøre, trods navnet. Selve paladset er for tiden
lukket, men den virkelige attraktion er paladsets
haver og en stejl trappe, hugget indvendig i klip-
pen ned til det skjulte forsvarsværk La Mina i
bunden af slugten, hvor byens indbyggere hen-
tede vand under belejringer. Der er 60 meter fra
top til bund af forsvarsværket – og kun en vej til-
bage, når man har nydt freden fra bunden af slug-
ten: op ad trapperne igen.

Granada
Granada er på mange måder selve symbolet på
det spanske imperiums fødsel: Det var her, at
generobringen af det muslimske rige sluttede i
1492 under de katolske monarker Isabel og Fer-
nando, der samme år sendte Columbus på sin
opdagelsesrejse.

Da den sidste arabiske hersker, Boabdil, blev
tvunget til at rejse fra Granada, efter at han havde

overgivet sig til sine kristne belejrere, kastede
han ifølge legenden et sidste blik på sit slot,
Alhambra, og drog et suk så dybt, at bjergpasset
med udsigten til Granada i dag hedder Suspiro
del Moro – Maurerens suk. Og man forstår ham:
Granada var arabernes sidste bastion, hvor de
efterlod paladset Alhambra, et af de smukkeste
og bedst bevarede bygningsværker fra den arabi-
ske guldalder i verden. Millioner af besøgende er
gennem århundreder blevet stumme af beun-
dring ved mødet med den harmoniske arkitektur
og de overvældende udsmykninger af vægge og
lofter i pragtpaladset.

Granada er uden sammenligning en af de
smukkeste og smukkest beliggende byer i Spa-
nien. Ved foden af de sneklædte bjerge, Sierra
Nevada, kravler labyrinter af stejle, snævre gyder
op mellem hvidkalkede huse og paladser; på
byens torve flokkes spaniere, arabiske indvan-
drere og turister, og en flad og frodig dal stræk-
ker sig foran byen.

Med paladset Alhambra, det arabiske kvarter
Albaicín, det livlige centrum og de nye forstæder
er Granada en rejse til både den arabiske fortid
og en moderne storby. Albaicín kravler op ad
skråningerne ved siden af sigøjnerkvarteret
Sacromonte, hvor sigøjnerne har boet i huler i
århundreder. Og i kvarteret Alcaicería har de
kristne konger rejst kolossale monumenter over
den kristne generobring med katedralen og det
kongelige kapel.

Fortsættes E

Myrtegården Patio de
los Arrayanes, med

ambassadørsalen Tor-
re de Comares, er den
største af Alhambras

smukke gårde. 
Foto: Martin Thomas
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– en del af KulturRetur A/STeam Island
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Rejs i godt selskab med andre fugleinte-
resserede. Turens to rejseledere: 
K. Torben Rasmussen, forfatter af rejse- 
bogen Turen går til Island – og Erik 
Kramshøj, mangeårig musikmedarbejder 
på Danmarks Radio, er begge habile 
amatørornitologer. Undervejs vil I høre om 
Islands historie, aktuelle forhold, politik, 
litteratur og kunst. Vi besøger bl.a. søen 
Mývatn og Vestfjordene (den nordvestlige 
del af Island), inkl. fuglefjeldet Látrabjarg. 
Et samlet antal arter på 60-65 er realistisk.  
Vi får også tid i hovedstaden Reykjavik.
13. - 23.6. 2018 / fra Kastrup / kr. 24.900

ISLAND – fugletur
Vilde vandfald, spruttende gejsere, 
gletsjere, vulkaner og ikke mindst: et 
unikt besøg på Vestmannaøerne, hvor 
et stort vulkanudbrud har sat sit præg. 
God tid til traveture langs Atlanterhavets 
store dønninger med fugle som selskab. 
Overnatning tæt på vulkanen og gletsjeren 
Eyjafjallajökull, der i 2010 gjorde sig 
verdensberømt med sin askesky. 
Forholdsvis begrænset kørsel.  
Vi har rejser i både juni, juli, 
august og september – og fra 
Kastrup eller Billund lufthavn. 
Priser fra kr. 12.600

ISLAND – intensiv naturoplevelse

Rejsen er arrangeret i samarbejde med 
Italien Information Service. 8 dage, med 
rejseleder Ole Fournais, haveekspert, 
kulturhistoriker og en entusiastisk formidler. 
Sammen oplever vi fine plantesamlinger 
og imponerende anlæg, værker af 
Thorvaldsen, klostre, øer, maleriske 
småbyer, historiske haver og arkitektur – og 
overvældende udsigter. 
Vi bor ved søerne Maggiore og Como, så 
vi vil benytte lokale taxabåde, for at opleve 
landskaberne set fra søsiden.    
9. - 16. maj 2018 fra Kastrup. Kr. 14.440 

NORDITALIEN –  
fascinerende haver og parker

En læserrejse udbudt i samarbejde med 
Kristeligt Dagblad. På disse 6 intense 
dage, møder vi mange spændende lokale 
kunst- og kulturpersonligheder og kommer 
tæt på færøske forhold. Vi besøger flere af 
øerne og oplever bl.a. vikingeudgravninger, 
kirker, et grafikværksted, Tórshavn – og 
øernes både dramatiske og smukke natur.
Vi slutter af med Færøaften i bygdehuset 
med en meget fin middag, Færødans og 
gerne en Kingosalme. 
Rejseleder: K. Torben Rasmussen.
25. - 30.5. 2018 fra Kastrup. Kr. 12.750 

FÆRØERNE – med fokus 
på kunst, kirke og kultur

team-island.dkkulturretur.dk
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Baeza og Úbeda
Midt i de uendelige kornmarker og de kilometer-
lange, lige rækker af oliventræer rejser Baeza sig
på en bakke med gyldne og rødlige stenbygnin-
ger. Det eneste monument fra arabertiden er tår-
net Torre de los Aliatares på det centrale torv,
Plaza de España. Her ligger caféerne i skygge-
fulde buegange over for parken. Bag den gamle
byport Puerta de Jaén på Plaza del Pópulo ligger
det historiske centrum, tæt pakket med renæs-
sancekirker og -paladser. Her fik adelsfamilier
lov til at slå sig ned i de fordrevne muslimers by
som tak for støtten til kong Fernando 3. i krigen.
Moskéen blev revet ned, og på fundamentet står
en kirke, Catedral de Santa María, med en smuk
renæssancefacade.

Úbeda er Baezas smukke storesøster. Blot 9
kilometer fra Baeza ligger den på en høj bakke
med udsigt over uendelige olivenmarker. De
mange paladser og kirker i byen er et vidnesbyrd
om den spanske adels enorme rigdom. Den over-
dådige kirke Capilla del Salvador del Mundo er
stadig adelsfamilien Duques de Medinacelis pri-
vate ejendom. Familien hjalp i 1234 kong Fer-
nando 3. med at erobre Úbeda fra muslimerne. I
1500-tallet var familieoverhovedet førsteminister
under kong Carlos 1., og det menes, at familien
var rigere end kongen selv. Kirken er tegnet af
arkitekten Andrés de Vandelvira, der har tegnet
flere af de vigtigste renæssancebygninger i
Úbeda, Baeza og Jaén. Han er hædret med en sta-
tue på den 180 meter lange plads foran kirken,
Plaza Vázquez de Molina.

Vandelvira har gjort denne plads til en smuk,
sammenhængende arkitektonisk perle med Pala-
cio del Condestable Dávalos, der nu er parador
(statsligt hotel) med byens bedste restaurant, og
det store Palacio de Vázquez de Molina, der nu
er rådhus. Pladsen fuldendes af Iglesia de Santa
María de los Reales Alcázares, der er bygget oven
på byens moské, som var en del af den oprinde-
lige arabiske fæstning.

Cádiz
Cádiz ligger som en ø langt ude i Atlanterhavet
for enden af en næsten usynlig landtange. Hvis
ikke her dufter af tang og saltvand, dufter her af
stegt fisk. 

Førhen lå der store værfter inde i byen, bymu-
ren falder direkte i havet, og der er små strande
mellem klipperne. Med sine lange, lige gader lig-
ner Cádiz kolonibyer som Havana i Cuba og Car-
tagena de Indias i Colombia. Byen blev grundlagt
som en handelsstation af fønikerne 800 år før
Kristus, og siden kom romerne og araberne til.
Og Columbus stod ud fra Cádiz på sin anden og
fjerde rejse til Den Nye Verden.

Cádiz’ guldalder skyldes Sevillas ulykke:
Sevilla havde monopol på handelen med Ame-
rika frem til 1717, hvor floden Guadalquivir san-
dede til, og monopolet blev flyttet til Cádiz.
Byens købmænd og redere blev hovedrige, og når
man ser Cádiz fra oven, vil man bemærke de
mange paladser med tårne, hvorfra ejerne kunne
holde øje med deres skibe i bugten og havnen.

Cádiz har en rebelsk ånd: Under Napoleonskri-
gene blev byen belejret af franskmændene, der
havde besat store dele af Spanien. Men Cádiz
overgav sig ikke, i stedet skrev de belejrede i 1812
Spaniens første liberale forfatning, der efter
tidens standarder var meget progressiv. Forfat-
ningen, i daglig tale La Pepa, fejres med mange
monumenter i byen, selvom den aldrig trådte i
kraft.

Byens karneval blev også undertrykt under
Francos diktatur; han frygtede tanken om, at
hundredtusinder af festende gaditanos kunne
gøre oprør, og han hadede deres ugudelige sange.
Gamle folk i Cádiz fortæller gerne, at hæren stod
opmarcheret på landtangen ind til fastlandet
under karnevallet, og Francos censorer skulle
godkende alle sange, før de traditionelle kor
kunne synge i gaderne.

Córdoba
Ved en krumning på floden Guadalquivir ligger
Córdoba, beskyttet af borgen Alcázar og de mæg-
tige bymure mod land. Bag murene åbner sig en
labyrint af små gyder, hvor muslimer, jøder og
kristne engang levede sammen. Borgen Alcázar
vidner om byens århundreder som stormagtscen-
trum.

I de snævre gader i La Judería – det jødiske
kvarter – dyrkes mange århundreders tradition
for sølvsmedekunst. Fra balkoner og vinduer i de

hvidkalkede huse hænger et blomstervæld, men
kig også ind ad dørene til de indre gårde, patios.
Intet sted i Andalusien dyrker folk blomsterdeko-
rationerne i deres patios som i Córdoba, hvor der
hvert år i maj holdes en konkurrence om den
smukkeste patio.

Córdoba var hovedstad i arabernes al-Andalus,
først som et emirat under kalifferne i Damaskus
og senere som et uafhængigt kalifat. Her byggede
muslimerne datidens største moské, et af Mid-
delalderens mest imponerende bygningsværker,
og stadig et af de vigtigste arabiske bygningsvær-

Sevilla har
tidligere
haft ry som

datidens New
York, hvor den
nye verden i
kolonierne i La-
tinamerika
mødte den
gamle.

Havet er altid tæt på for
indbyggerne i Cádiz. Selv
katedralen med den
gyldne kuppel ligger ved
Atlanterhavet. 
Foto: Martin Thomas

JØRGEN LAURVIG

er forfatter til Turen går
til Andalusien, Murcia &
Valencia.
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Córdobas Puerta del 
Puente er et af byens
vartegn. Foto: Martin Thomas



Madrid

ANDA L U S I E N

UDSNIT
SPANIEN

KORT: AGNETE HOLK

Ronda

 
50 km

Sevilla

Almería

Córdoba 

Cádiz 

Úbeda Baeza 

Granada

ker overhovedet. Og i bakkerne uden for byen
residerede kaliffen med sit hof i den overdådige
paladsby Madinat al-Zahra, der nu ligger i ruiner.

Under den muslimske storhedstid samlede
herskerne de største videnskabsfolk, læger,
kunstnere og tænkere fra landene om Middelha-
vet. Matematik, poesi, lægekunst og astronomi
blomstrede, og klassiske græske værker som
Homers Odysseen kender vi i dag kun takket
være den arabiske oversættelse i Córdobas
enorme bibliotek. Men kalifatet gik i opløsning
under indre krige mellem arabiske herskere, og
vejen blev banet for den kristne generobring i
1236. Dermed var Córdobas gyldne æra som ver-
densby forbi. Byen forfaldt stille og roligt.

For at sætte en tyk streg over den muslimske
storhedstid byggede de kristne konger en kate-
dral midt inde i byens enorme moské. Den lokale
landadel forsøgte at give byen en ansigtsløftning
på torve og pladser som Plaza del Potro, Plaza de
Corredera og i Palacio de Viana, hvor man kan
opleve barokkens og ikke mindst renæssancens
indtog i Córdoba. Alle monumenter ligger inden
for de gamle bymure, der stadig er delvist beva-
ret mod vest. Den gamle bydel er det største
sammenhængende kvarter, der er erklæret ver-
dens kulturarv af Unesco.

Almería
Provinshovedstaden Almería var en af den arabi-
ske verdens vigtigste havnebyer, beskyttet af det
enorme fort, Alcazaba, der troner på en bakke i
byen. 

Murene beskyttede den vigtigste arabiske hav-
neby under kalifferne i Córdoba, og med 1.430
meter mur er kun Alhambra større på hele den
Iberiske Halvø. Her skiftede varer fra hele Mid-
delhavsområdet og Spanien hænder i havnen. En
stejl sti op til indgangsporten Puerta de Justicia i
de mægtige mure viser, hvorfor borgen blev reg-
net for uindtagelig.

Alcazaba består af tre dele: to arabiske og en
kristen. Den laveste del, Primer Recinto, er det
oprindelige arabiske citadel, hvor der var boliger,
bade, bagerier og kaserne. Man skal ikke lade sig
narre af de massive mure mod vest i Primer
Recinto – bag en port finder man Segundo
Recinto, den bedst bevarede del af borgen. Her
ligger de offentlige bade og en rekonstruktion af
boligerne. Husene er små med få rum omkring
en lille patio.

Den sidste del af borgen, Tercer Recinto, er

bygget af de kristne. Her er der runde tårne i ste-
det for de firkantede arabiske og huller til kano-
ner. Nogle af skydeskårene er særligt brede: Det
var herfra, man hældte kogende vand eller olie
ud over angribere.

Sevilla
Sevilla har haft mange herrer: grundlagt af tarte-
serne, erobret af romerne og siden af goterne.
Selv vikingerne har været her på plyndringstogt i
844. Men det var årene under arabisk herre-
dømme 712-1248, der for alvor skabte det Sevilla,
vi kender i dag. De fleste af Sevillas kirker er byg-
get oven på ruinerne af moskéer, og det gælder
også den imponerende katedral. Selv det kristne
slot Alcázar er bygget af arabiske håndværkere.
De brostensbelagte gader er stort set uforan-
drede siden den arabiske middelalder, så den dag
i dag må fodgængere mase sig op langs murene,
når biler skal passere.

De kristne gjorde brutalt op med muslimerne
efter generobringen i 1248, mens jøderne fik lov
til at blive. Men kun til 1391, hvor de blev lands-
forvist og deres bydel omdøbt til Santa Cruz –
Det hellige kors. I dag er kvarteret indbegrebet af
det romantiske Sevilla. Ingen biler slipper ind
mellem de tre etager høje, hvidkalkede huse, og
solens stråler når kun i få timer ned til broste-
nene i de snævre gyder. Midt i Santa Cruz’ laby-
rintiske gyder åbner der sig små torve med
springvand og appelsintræer, f.eks. Plaza de Refi-
nadores med statuen af alle tiders største kvinde-
bedårer, Don Juan, og Plaza de Doña Elvira, der
med sit springvand, flisebelagte bænke, blom-
sterkummer, skyggegivende appelsintræer og
fortovsrestauranter er et af de smukkeste – og
mindste – torve i Spanien.

Sevilla har tidligere haft ry som datidens New
York, hvor den nye verden i kolonierne i Latin-
amerika mødte den gamle. Sevillas flodhavn
havde i århundreder monopol på handelen med
de spanske kolonier, og det bragte uendelig rig-
dom til byen. Velstanden finansierede et bygge-
boom, der forvandlede Sevilla til den spanske ba-
roks hovedstad. Men floden sandede til, så
handelen flyttede til Cádiz – og Sevilla sygnede
hen.

To store udstillinger bragte penge til byen igen
og gav den et ansigtsløft: Med Den Ibero-Ameri-
kanske Udstilling i 1929 fik Sevilla en frodig park
og nye museer. Under verdensudstillingen EXPO
’92 i 1992 blev et stort, moderne udstillingsom-

råde bygget på en ø i floden samt en ny togstation
med højhastighedstog til Madrid. Med over
700.000 indbyggere er Sevilla i dag en rigtig
storby, på én gang moderne og gammel. N

Bag mure-
ne åbner
sig en laby-

rint af små gy-
der, hvor mus-
limer, jøder og
kristne engang
levede sam-
men. 

Ronda er delt i to bydele
af den 100 meter dybe
slugt. Foto: Martin Thomas

E

Sevilla er også kendt for
sine mange tapassteder.
Foto: Martin Thomas

PRISNIVEAU

Det generelle prisniveau i
Spanien er ca. 32 pct. la-
vere end i Danmark.
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