
Inne,	ute	og	mellomrom	
-	i	Eriks	Andalucía



I	 denne	 åpne	 presentasjonen	 av	 en	 reise	 mellom	 venner	 og	 venners	 venner	 ønsker	 jeg	 mest	 av	 alt	 å	 introdusere	 enkelte	 få	
landskap,	områder	og	synsvinkler	her	i	Andalucía	som	jeg	har	bli@	særlig	glad	i.	Enkelte	fremstår	teatrale	eller	iscenesa@e,	andre	
ikke.	 Noen	 steder	 har	 lang	 historie,	 andre	 ikke.	 Alle	 har	 e@er	min	mening	 integritet	 og	 hva	 som	 blir	 kalt	 for	 genius	 loci,	 altså	
iboende	egenart.	

Samtlige	 bygg,	 hager,	 inne-	 og	 uterom	har	 i	 sin	 Ed	 bli@	 tegnet,	 eller	 planlagt	 ut	 fra	 behov	 og	 visjon.	OGe	 er	 det	 relaEvt	 le@	 å	
stadfeste	sElarter	og	epoker.		Andre	steder	kan	vi	konstatere	det	enkle	eller	vilkårlige.	Vår	erfaring	at	stedene,	og	mellomrommene	
mellom	dem,	er	derimot	allEd	vanskelige	å	sammenfa@e.	

Menneskene	som	bor	i	husene,	og	som	har	bodd	langs	landeveiene	eller	elvebreddene	jeg	beskriver	se@er	også	spor	e@er	seg,	i	
oss.		

Jeg	finner	rom	for	både	læring	og	opplevelse	 i	Andalucía	 i	mange	lag	av	historie	og	virkelighet	som	både	inkluderer	og	uLordrer	
meg.	

Hilsen	Erik	

Turen:	

Dag	1	-	Ankomst	Málaga	-	overnaSng	i	Málaga	
Dag	2	-	Antequera,	Los	Carvajales	og	Sevilla	-	overnaSng	i	Sevilla	

Dag	3	-	Sevilla	-	overnaSng	i	Sevilla	
Dag	4	-	Jerez	-	overnaSng	i	Jerez	

Dag	5	-	Puerto	de	Santa	Maria	og	Cadiz	-	overnaSng	i	Jerez	
Dag	6	-	Ronda	via	El	Gastor	og	retur	El	Málaga	-	overnaSng	i	Málaga	

Dag	7	-	Retur	El	Norge	

Med	forbehold	om	endringer.	





Málaga	ble	grunnlagt	av	fønikerne	ca	700	år	før	vår	Ed.	Romerne	hadde	et	vikEg	sentrum	her.	Byen	var	også	et	av	de	
første	te@stedene	som	ble	erobret	av	maurerne	i	711,	og	den	siste	store	provinsen	som	ble	gjenerobret	av	de	katolske	
kongene	i	1487,	kun	fem	år	før	Granada	faller	i	1492.

De	siste	Eårene	har	Málaga	sentrum	bli@	forskjønnet	og	radikalt	fornyet	gjennom	et	kostbart	prosjekt	hvor	vi	nå	kan	
vandre	usjenert	i	elegante	gågater	med	fasjonable	varemagasiner,	og	forville	oss	forventningsfulle	inn	i	smug	og	trange	
alleer	mot	hippe	tavernaer	og	alternaEve	designbuEkker.	Mange	lokale	beboere	reagerer	på	en	økende	Elstrømning	av	
turister,	og	på	at	kun	fasadene	av	deres	gamle,	vante	liv	har	overlevd	denne	massive	ansiktsløGningen.	Málaga	var	en	
ski@en	industriby,	på	full	 fart	mot	konkursens	rand	ikke,	ulik	Bilbao	på	1970-tallet.	Nå	bærer	den	preg	av	en	fornyet	
eleganse,	helt	 i	 tråd	med	den	hedonisEske	fremEdsopEmismen	det	Edligere	 industriborgerskapet	 la	El	grunn	for	sin	
egen	Eds	sanering	av	1850-tallets	møkkete	og	faSgslige	sentrum,	El	fordel	for	noe	ny@,	moderne	og	luksuriøst.

Málagas	gamleby	er	derfor	en	ny	by,	på	ny@.	

De@e	historiske	og	sElisEske	mangfoldet	er	bevart,	og	reflekteres	også	i	det	moderne,	nye	og	samEdsopEmisEske.

Byens	 store	 sønn	 er	 selvsagt	 Pablo	 Picasso,	 som	 dukker	 opp	 over	 alt	 man	 beveger	 seg,	 fra	 si@	 museum	 via	
foreldrehjemmet	El	sin	dåpskirke.	Men	vel	så	vikEg	i	vår	nåEd	er	hans	arvtager	Antonio	Banderas.

Blant	 kvinnene	 kan	 nevens	 i	 fleng:	 Amalie	 Heredia,	 Josefa	 Ugarte-Barrientos	 y	 Cassaux,	 Trinidad	 von	 Scholtz	
Hermensdorff,	Victoria	Kent,	Maria	Zambrano	og	Diana	Navarro.	Alle	like	spennende	og	relevante	som	navnene	Elsier.

MÁLAGA





FjellparEet	El	Torcal,	som	ligger	i	periferien	av	den	historiske	byen	Antequera,	er	måneakEg.	Hele	området	
var	havbunn	for	millioner	av	år	siden.	Nede	ved	sle@elandskapet	kalt	Las	Vegas	de	Antequera	finner	vi	de	
såkalte	dolmene.	Disse		gravkamrene	er	omtrent	6500	år	gammel,	og	inngår	som	en	del	av	UNESCO’s	liste	
over	verdensarven.	E@er	å	ha	se@	den	store	Menga-dolmen	skrev	selveste	Le	Corbusier	i	gjesteboken:	“Til	
mine	forgjengere”.		

I	de@e	terrenget	av	forEdsminner	ligger	også	den	enestående	fransiskanerkirken	La	Iglesia	del	Carmen,	fra	
1500-tallet,	med	si@	meget	spesielle	og	utsøkt	vakre,	håndskårede	alter	i	furu	og	oliventre.	

Vii	 kjører	 underveis	 forbi	 en	 park	 hvor	 kvinner	 har	mø@es	 i	 hundrevis	 av	 år.	 Den	 legendariske	 katolske	
dronning	Isabel	stoppet	her	på	vei	mot	gjenerobringen	av	Granada	i	1492.	

Helt	frem	El	for	få	Eår	siden	kom	hundrevis	av	husmødre	her	så	godt	som	hver	dag	for	å	vaske	familiens	
klær.	Parken	ble	et	møtested	 for	dem.	Mens	 laken,	 skjorter,	bukser	og	duker	 tørket	 i	 trærne	snakket	de	
sammen	om	seg	selv	og	sine	familier.	Problemer	og	gleder.	Så	gikk	de	hjem.

I	dag	er	SanEllan	en	park	for	alle.

Re@	over	haugen	på	motsa@	side	av	 landeveien	 ligger	også	et	stort	område	med	romerske	ruiner	fra	de	
første	par	århundrene	i	vår	Edsregning,	helt	apropos	ingenEng.	

ANTEQUERA





I	landsbyen	Los	Carvajales,	E	minu@er	unna,	bor	omkring	135	mennesker.	Pluss,	minus.	Hit	kommer	ingen	
turister,	 men	 El	 høyEdene	 kommer	 kanskje	 noen	 uLly@ere	 som	 fortsa@	 har	 familiehus	 her,	 Elbake	 på	
besøk	El	sine	rø@er	i	det	provinsielle	andalusiske	innlandet.	Alle	her	lever	av	landbruket.	Man	plukker	både	
mandler,	oliven	og	vindruer.

Bebyggelsen	består	av	lave	hus	med	sine	paEoer,	garasjer	og	lagerrom.	Et	 lite	kapell	finnes,	en	bar	og	et	
samfunnshus,	men	ingen	monumenter.

Her	bor	Erik,	og	vi	spiser	lunsj	i	hans	hus	og	paEo.

LOS CARVAJALES





SEVILLA

Få	steder	i	verden	er	så	ladet	med	mening	som	Sevilla.	Den	oser	innhold.	Men	hvilket?	Den	lokale	katedralen	med	
si@	berømte	tårn,	La	Giralda,	kom	El	å	bli	en	av	verdens	aller	største	i	si@	slag.	Bygget	i	en	underlig	fusjon	mellom	
goEkk	og	barokk	fremstår	den	absolu@	monumental	og	autoritær,	men	også	lukket	og	dyster.

Spania	mistet	Cuba	i	1898.	 Imperiet	var	over.	Punktum.	I	perioden	1909	El	1929	forbereder	Sevilla	en	såkalt	Pan-
Amerikansk	verdensutsElling	med	Kong	Alfonso	den	13	som	akEv	bidragsyter,	som	for	å	holde	på	resonansen	av	en	
tapt	 Ed,	 kapre	 fremEden,	 eller	 som	 for	 å	 lime	 noe	 knust.	 Byggevirksomheten	 var	 hekEsk	 i	 innspurten,	 og	 halve	
byens	 sentrum	 kom	 El	 å	 ta	 form	 av	 noe	 særegent	 spansk-amerikansk	 i	 mangfoldige	 paviljonger	 og	 varianter	 av	
historisEsk	 romanEsk	 stedlighet,	 Elpasset	 et	 kjøpesterkt	 publikum	 med	 rø@er	 i	 landadel,	 finans	 og	 geistlighet.	
Børskrakket	 i	 New-York	 samme	 år	 Elskrives	 av	 enkelte	 skylden	 for	 at	 utsEllingen	 ikke	 innfridde	 sine	 ambisjoner.	
VikEgere	 var	 vel	 det	 senere	 spanske	 lokalvalget	 	 i	 1931	 e@er	 hvilket	 sosialistene	 tok	makten,	 og	 kongen	 forlot	
landet.

I	1992	arrangerte	Sevilla	nok	en	gang	verdensutsElling.	Denne	gangen	like	ved	en	konkursrammet	fornøyelsespark,	
og	 i	 det	 Edligere	 fabrikkområdet	 for	 den	 keramiske	 flisproduksjonen,	 iverksa@	 på	 1842-tallet	 og	 gjort	
verdensberømt	 av	 engelskmannen	 Charles	 Pickman	 Jones,	 på	 samme	 sted	 hvor	 Cartujaner-ordenen	 hadde	 si@	
historiske	 kloster,	 og	 hvor	 de	 mauriske	 almohadene	 før	 dem	 produserte	 teglsten.	 I	 dag	 huser	 disse	 historiske	
byggene	deler	av	Sevillas	eget	universitet,	samt	Andalucías	moderne	kunstsenter.





Enkelte	har	under	Eden	åpenbart	ment	at	Sevilla	kunne	ha	behov	for	å	vise	El	noe	moderne	og	høyreist	ut	
over	 Giraldaen	 og	Gulltårnet	 ved	Guadalquivirs	 bredd.	 Noen	 har	 kanskje	 også	 argumentert	 for	 at	 byen	
kunne	 trenge	en	a@raksjon	 fra	 samEden	à	 la	Eiffels	 tårn?	Sjelden	har	et	høyreist	hus	 som	skyspraperen	
tegnet	 av	den	 særdeles	 respekterte,	men	også	 konvensjonelle	 argenEnske	arkitekten	César	Pelli	 vakt	 så	
stor	deba@	 som	 i	 Sevilla.	Og	paviljongen	 (eller	 konstruksjonen)	 som	offisielt	 heter	Metropol	 Parasoll	 og	
som	 ble	 laget	 av	 den	 tyske	 stjernearkitekten	 Jürgen	 Mayer	 i	 2011,	 blir	 for	 det	 meste	 forbigå@	 i	
hoderystende	taushet.

I	denne	byen	langs	elvebredden	finnes	også	en	gammel	romersk	hippodrom,	en	tobakksfabrikk	verdig	en	
opera,	 belastede	 sigøynerbydeler	 og	 El	 Archivo	 General	 de	 Indias,	 som	 rommer	 alle	 Edlige	 historiske	
nedtegninger	og	dokumenter	fra	de	nye	koloniene	i	Amerika,	og	med	omtrent	ni	kilometer	håndtegnede	
kart,	sies	det.	Side	om	side,	alt	sammen.

I	 Sevilla	ble	 verdens	 første	etymologiske	ordbok	 skrevet	 av	en	biskop	på	600-tallet.	 Klipp	og	 lim	 for	det	
meste.

SEVILLA





PALACIO DE LAS DUEÑAS

Skulle	man	velge	seg	et	privat	palass	å	besøke	i	Sevilla,	så	må	det	være	ne@opp	de@e.	
		
Navnet	Las	Dueñas	kommer	fra	et	kloster	som	holdt	hus	her	på	1200-tallet,	men	nonnene	med	sine	skiGende	
abbedisser,	fikk	vike	grunnen	El	fordel	for	langt	finere	fruer.		

Eiendommen	har	gjennom	historien	og	generasjoner	skiGet	eiere	en	rekke	ganger	gjennom	salg,	arv	og	avtaler	
som	tar	for	langt	å	forklare.	Huset	har	de	siste	hundrede	årene	vært	i	Alba-familiens	eie.	Det	er	bygget	i	et	svært	
personlig	 møte	 mellom	 sør-spansk	 renessanse,	 og	 den	 unike	 maurisk-kristne	 hybridsElen	 ‘mudejar’,	 med	
romanEsk,	 goEsk	 Elbehør.	 Huset	 rommer	 en	 mekEg	 og	 helt	 unik	 kunstsamling	 bestående	 av	 verk	 av	
verdensnavn	som	blant	annet	Caravaggio	og		Carracci.	Mange	menn	har	selvsagt	bodd	her.	Men	det	er	damene	
som	har	skapt	huset.	Las	Dueñas.	

Her	 har	 dronninger	 slappet	 av.	 Blant	 dem	 Spanias	 eneste	 engelske	 kvinne	 på	 den	 spanske	 tronen,	 Victoria	
Eugenie	av	Ba@enberg,	fru	Alfonso	den	13,	som	var	her	dusinvis	av	ganger	før	familien	må@e	pakke	koffertene	
for	 å	 dra	 i	 eksil.	 Til	 de@e	 private	 slo@et	 kom	 også	 den	 sagnomsuste	 María	 Eugenia	 Palafox	 Portocarrero	 y	
Kirkpatrick,	 bedre	 kjent	 som	Eugenia	 de	MonEja,	 som	ble	 født	 i	Granada	 av	 adelige	 foreldre	 og	 kom	El	 å	 bli	
Frankrikes	keiserinne	gjennom	ekteskapet	med	Keiser	Napoleon	den	3.	

Men	damen	som	mer	en	noen	preger	slo@et	den	dag	i	dag	var	den	siste	hertuginnen	av	Alba,	den	eneste	80-
åring	 som	 noensinne	 har	 vært	 forsidepike	 for	 Vanity	 Fair.	 Cayetana	 Fitzroy	 James	 Stuart	 (blant	 venner),	 var	
verdens	adeligste	kvinne,	og	hadde	blant	annet	arvere@en	El	den	skotske	tronen.	 I	Ellegg	El	de@e	var	hun	et	
folkekjært	fenomen,	et	forrykende	fyrverkeri-	Her	giGet	hun	seg	to	ganger	av	tre,	 i	1947	og	i	2011.	Hun	elsket	
Sevilla,	 den	 katolske	 kirken,	 menn	 og	 flamenco.	 Vi	 finner	 danseskoene	 og	 kastanje@ene	 hennes	 i	 et	 av	
rommene.	Og	her	døde	hun	i	2014.	

Hagene	 går	 inn	 i	 salongene,	 som	 igjen	 fører	 videre	 opp	mot	 private	 gemakker,	 stengt	 for	 oss,	 eller	 inn	mot	
familiens	kapell,	eller	hestenes	stall,	og	ut	igjen	mot	nok	en	romanEsk	paEo.





JEREZ DE LA FRONTERA

Fønikerne	eksporterte	vin	fra	Jerez	El	Midtøsten	for	tusen	år	siden.	Tenk	det!	Stoltheten	 i	arvtakerne	og	
dagens	 sherry-produsenter	 er	 El	 å	 ta	 å	 føle	 på.	 Den	 Kongelige	 Spanske	 Rideskolen	 holder	 også	 El	 her	 i	
byen,	med	hovedsete	i	Hertugen	av	Abrantes	si@	slo@,	kalt	Recreo	de	las	Cadenas,	og	som	ble	tegnet	av	
den	franske	arkitekten	Charles	Garnier,	kjent	fra	den	gamle	operaen	i	Paris,	med	hans	navn.		

På	et	Edspunkt	kom	engelskmennene	seg	inn	i	de@e	miljøet.	Gjennom	bakveien	kanskje,	eller	via	eteren?	
Usikkert	hvordan.	Mye	hendte	i	overgangen	mellom	århundrene.	Hovedfienden	gjennom	Edligere	Eder	ble	
avgjørende	 i	 å	 fordrive	 Napoleons	 franske	 tropper	 fra	 den	 Iberiske	 halvøyen.	 Nye	 allianser	 og	
handelsavtaler	ble	 inngå@.	SamEdig	utviklet	britene	sin	egen	sans	 for	det	utenlandske	og	eksoEske	med	
sine	særegne	preferanser	i	vin.	Som	sherry.	

Navnet,	Jerez	de	la	Frontera,	reflekterer	historiens	mange	skiGende	maktkonstellasjoner,	og	speiler	selve	
kjernen	 i	 de@e	 områdets	 idenEtet	 .	 «Jerez»	 kommer	 av	 arabisk	 	eller,خــــــــــــــــــيـــــريــــــــــــــــــز «khyariz»,	 avledet	 fra	
fønikernes	navn	på	området,	«Xera».	«De	la	Frontera»	betyr	enkelt	og	greit,	ved	grensen	mellom	kristne	
og	maurere.	Denne	var	stadig	vekk	skiGende,	men	ikke	desto	mindre	vikEg	å	navngi.	Kom	ikke	her	og	kom	
her!	

Apropos	navn:	 I	 katedralen	 i	 Jerez	finner	vi	et	av	barokkmaleren	Zurbaráns	 fargesterke	mesterverk	hvor	
han	fremsEller	en	ung	Jomfru	Maria,	mediterende.





Den	nå	sli@e	og	forla@e	havnebyen	Puerto	Santa	María	ble	i	sin	Ed	berømt	for	sine	mange	elegante	paleer.	
Nå	er	de	borte,	eller	falleferdige.	Her	bodde	ikke	desto	mindre	Kristoffer	Columbus	i	sin	Ed,	og	diskuterte	
med	 sin	 fremEdig	 kaptein	 og	 kartograf	 Juan	 de	 la	 Cosa	 hvor	 langt	 mon	 tro	 det	 må@e	 være	 El	 India,	
vestover?	 Senere,	 og	 her	 i	 havnen	 et	 sted,	 tegnet	 sistnevnte	 verdens	 første	 kart	 hvor	 Amerika	 er	med.	
Utrolig	å	tenke	på	nå,	og	inspirerende.	Kolumbus	manglet	fortsa@	penger	mens	han	vandret	gatelangs	her.

PUERTO SANTA MARÍA





I	 James	Bond-filmen	Die	Another	Day	 fra	2002	kommer	skuespillerinnen	Halle	Berry	vandrende	mot	oss	
opp	fra	bølgenes	brus	langs	stranden,	i	en	kledelig	bikini,	og	parafraserer	på	denne	måten	Ursula	Andress	
berømte	manifestering	 fra	D.No	og	1962.	En	klassiker.	Åstedet	Halle	Berry	befinner	seg	på	skal	 foresElle	
Cuba,	men	denne	scenen	og	store	deler	av	det	følgende	eventyret	er	filmet	i	Cadiz.	Ikke	uten	grunn.		

Cadiz	ligner	på	Cuba,	eller	omvendt.	De	har	da	også	mye	El	felles.	Alt	og	alle	som	ville	El	Amerika	fra	
Spania	reiste	via	Cadiz.	Alt	og	alle	som	ville	El	Spania	fra	Amerika	reiste	via	Cuba.

CADIZ





Hit	El	Cadiz	kom	alle	som	så	mot	horisonten.	Hit	kom	utvandrerne,	 innvandrerne	og	alle	som	ville	 tjene	
penger	 på	 flukten	mot	 fremEden.	 Skip	 har	 bli@	 bygget.	 Smuglere	 har	 smuglet.	 Pirater	 har	 angrepet	 og	
handelsmenn	har	tjent	masse	penger	i	Cadiz.

I	1812	ble	Spanias	første	moderne	grunnlov	forfa@et	og	undertegnet	her	av	representanter	fra	det	såkalte	
nye	regimet.	Ikke	landadelen,	ikke	kongemakten,	ikke	kirken,	men	fra	det	liberale	og	moderne	fenomenet	
som	kalte	seg	folket.	

Inspirasjonen	var	El	å	ta	og	føle	på.	Betydningen	av	denne	konsEtusjonen,	også	kalt	La	Pepa,	har	i	e@erEd	
har	vært	skjellse@ende.	Men	der	og	da	var	ikke	alle	like	entusiasEske	når	det	kom	El	stykke,	og	sviktet	når	
det	gjaldt.	

FremEden	skulle	komme	El	å	handle	om	denne	brytningen.

CADIZ





El	Gastor	er	en	landsby	med	noen	mennesker	i.	Ellers	ikke	noe	å	skrive	hjem	om.	Den	er	bra@,	og	den	er	
hvit.	Muligens	har	den	også	verdens	minste	bensinstasjon.	Hvem	bryr	seg	vel	om	slikt?

Allikevel	besi@er	de@e	stedet	en	skjønnhet	som	ikke	lar	seg	påpekte	gjennom	henvisning	El	monumenter	
eller	unike	karaktertrekk,	men	som	heller	heller	ikke	lar	seg	bestride.

EL GASTOR





Ronda	 på	 sin	 side	 er	 en	 historisk	 tungvekter.	 Rent	 bortse@	 fra	 et	 svimlende	 juv,	 den	 sagnomsuste	
tyrefekEngsarenaen	 og	 en	 gruppe	 berømte	 menn	 som	 virkelig	 idenEfiserte	 seg	 med	 innholdet	 i	 denne	
akEviteten,	 har	 byen	 også	 vært	 åsted	 for	 brutale	 slag	 og	 mangt	 et	 celebert	 selskap.	 Vi	 besøker	 en	 spansk	
�ellandsby	som	ble	invadert	av	en	sve@	overklasse	med	alt	si@	på	slep,	higende	e@er	frisk	luG	og	privatlivets	fred.	
Med	på	lasset	fulgte	naboen,	klosterordener,	militære	barakker,	fanden	og	hans	oldemor.	Det	blåser	som	kjent	på	
toppene.

De	 mannlige	 e@erkommeren	 e@er	 aztekernes	 legendariske	 kong	 Moctezuma	 den	 andre,	 og	 som	 fikk	 egen	
adelsE@el	 med	 våpenskjold	 av	 selveste	 keiser	 Karl	 den	 5,	 også	 kjent	 som	 Carlos	 1.	 av	 Spania,	 gikk	 også	 El	
anskaffelse	av	egen	bolig	her.	

En	sentrale	dame	i	Ronda	var	i	sin	Ed	også	hertuginnen	av	Parcent,	Edligere	nevnte	Trinidad	von	Scholtz,	med	si@	
EdsrikEge,	romanEske	hus	og	parkanlegg	hun	valgte	å	kalle	“den	mauriske	kongens	hus”.	Hit	inviterte	hertuginne	
Trinidad	mange,	og	var	også	poliEsk	akEv	på	riksplan.	Hennes	barnebarn	Alfonso	von	Hohenlohe	Langenburg	som	
i	sin	Ed	giGet	seg	med	den	styrtrike	sekstenårige	 Ira	Fürstenberg	 i	Roma,	etablerte	senere	Marbella	Club	 langs	
Costa	del	Sol.	Bestemors	kontakter	kom	godt	med.

Nå	er	hertuginnens	hus	falleferdig.	

I	1919	ble	det	avholdt	en	konferanse	i	Ronda,	om	hva	det	vil	si	å	være	fra	Andalucía.




