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Det eventyrlige Andalusien

”Giv ham en almisse, kvinde, for der findes ingen større straf
end at være blind i Granada. ”Sådan lyder en tekst indgraveret
i muren på et af Alhambras paladser. Det er en sandhed som
generationer af besøgende kan bevidne. Granada ligger som en
frugtbar og sprudlende oase omgivet af Sierra Nevadas sneklædte
tinder. Denne by var muslimernes sidste store bastion på det
europæiske fastland og faldt først til Spaniens kristne kongemagt
i 1492 – samme år som Columbus opdagede Amerika. I næsten
800 år herskede forskellige muslimske dynastier over byen, og
resterne af dens islamiske arv er allestedsnærværende. I bygningerne, i kunsten, i maden, i musikken, ja sågar i sproget finder
den opmærksomme besøgende subtile levn fra en svunden tid.
Man fornemmer den fortryllende og fremmedartede mystik og
hvirvles ind i historiens favntag.
At rejse i Andalusien har begejstret mange. H.C. Andersen skriver
om fantasiens forstenede kniplingebazar i Alhambra og Tom Kristensen taler om dragende huler af uendelige slotssale. Som i Aladdins hule længes man altid længere ind. De endeløse arabesker
er som sirener der hidkalder fortabte sjæle. Et godt eksempel er
den hollandske grafiker M.C. Escher - kendt for sine paradoksale
mentale billeder. Han fandt en kilde til livslang fordybelse og
inspiration i Alhambras fortryllende mønstre.
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De første muslimske styrker ankom til Gibraltar allerede i 711
e.v.t. Det er skæbnens ironi at de blev bedt om undsætning af
de stridende vestgotiske konger som havde haft magten på den
Iberiske Halvø i næsten 300 år. Hjælpen kom, men det kostede
hurtigt visigoterne magten. Indenfor 20 år havde arabere og berbere underlagt sig Spanien og truede nu den franske kongemagt
mod nord. Muslimernes hære blev standset i et stort slag ved
Portiers, men herredømmet over Spanien skulle de fastholde i
næsten 800 år.
På denne tid var hele den muslimske verden styret af det umayyadiske kalifat i Damaskus, men selv da dette faldt i 750 e.v.t.,
formåede umayyaderne at fastholde magten i Spanien. Her udviklede de et rival-kalifat som skulle måle sige med Damaskus og
Bagdad. Under umayyaderne blev Cordoba gjort til regeringsby.
Byen blev centrum for et blomstrende kultur- og handelsliv: et
samfund hvor videnskab, filosofi og kritisk tænkning gik hånd i
hånd med religion og tro. Ved hoffet samlede man de dygtigste
tænkere, kunstnere og videnskabsfolk i et frugtbart samarbejde,
og byens beboere kunne prale af ting som indlagt vand og kloakering, gadebelysning, offentlige parker, og markedspladser med et
udbud af varer, som man ikke fandt andre steder i Europa.
Maurernes isolation fra resten af den islamiske verden, og sammensmeltningen af lokale kristne og jødiske traditioner med de
værdier som arabere og berbere kom med, betød at en helt ny og
ganske unik andalusisk kultur opstod. Denne kultur udviklede
også sit eget formsprog, og intet sted opleves dette stærkere end
i Cordobas store Fredagsmoské (Mezquita), som allerede i 1984
blev erklæret verdensarv af UNESCO.
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Efter 300 år ved magten kollapser den umayyadiske stat og det
mauriske Spanien opløses i en række små kongedømmer, også
kendt som Taifa-staterne. I det efterfølgende kaos lykkedes det et
konservativt berber-dynasti at tage magten og genetablere et samlet herredømme i Spanien. Selvom de var mere religiøst strikse
end deres forgængere, blev Almohaderne også et vigtigt kulturdynasti. Blandt de mange monumentale levn som Almohaderne
har efterladt sig, står Giralda og Guldtårnet i Sevilla som nogle af
deres ypperste præstationer.
Men også Almohaderne skulle til sidst gå tabt i historiens tåger,
godt hjulpet på vej af en koalition af kristne konger som havde
igangsat Generobringen af Spanien (La Reconquista). Efter Almohaderne står Nasride Sultanatet som den mest betydningsfulde
muslimske tilstedeværelse i Europa. Nasriderne valgte Granada
som deres regeringsby og gik her i gang med en storslået renovering af byens gamle fæstning. På tinderne overfor selve bykernen
opstod nu den fyrstelige residensby Alhambra, som i løbet af
1300- tallet fik en række paladser som alle udtrykker den enestående syntese af kulturelle strømninger som maurisk kultur
udgjorde. Alhambra indeholder en lang række bygninger og funktioner, men mest berømt et den sublime arkitektur i sultanernes
paladser. Comares Paladset, hvis massive tårn og syv-hvælvede
port spejler sig i Myrtegårdens dam, eller Løvegården med sit
centrale springvand omgivet af delikat udskåret hvælv, står som de
bedst bevarede eksempler på islamiske paladser i verden. I Alhambra når arkitekturen sit mest sublime udtryk, hvor rumlighed,
sanser, ornamentik og ’ordet’ smelter sammen til en harmonisk
helhed, der kun kan opleves, ikke forklares.
Vi startede med en af de indskrifter som findes overalt på Alhambras mure. Et andet sted står der:
”Sabika (højdedraget hvor Alhambra ligger) er en krone på
Granadas pande, i den kan man indsætte stjernerne, og Alhambra, Gud bevare det, er en rubin øverst på dens pande.”
Intet andet sted kan man få så fuldendt et indtryk af den skønhed
som maurerne skabte, end i Alhambras paladser. Det skulle da
lige være i umayyadernes regeringsby Madinat al-Zahra, udenfor
Cordoba, som vi selvsagt også skal besøge.
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Danmark - Malaga - Granada(fly + bus 136 km):
Flyafgang fra Kastrup og Billund. Efter ankomst til Malaga,
kører vi straks til Granada, som ligger smukt på højsletten med
de sneklædte Sierra Nevada bjerge som kulisse. I bussen fortæller
Ole Alkærsig lidt om dagens Andalusien, som indtil 60’erne var
et fattigt spansk udkantsområde, hvor tiden nærmest stod stille.
I dag har den moderne verden for længst gjort sit indtog, men
Andalusien er stadig, på trods af den voldsomme økonomiske
udvikling, der har fundet sted efter Spaniens indtræden i EU, et
meget specielt hjørne af Spanien med sin helt egen charme og stil.
Vel ankommet til Granada installerer vi os for de næste tre dage
på et centralt beliggende hotel. Sidst på eftermiddagen samles vi i
hotellets foredragssal, hvor Kristoffer Damgaard fortæller os om
grundprincipperne i islamisk arkitektur og om hvordan Alhambra udgør et af de mest forfinede eksempler herpå. Vi skal høre
om sammensmeltningen af traditioner, både i Islam generelt og
i Andalusien specifikt, og udforske hvordan tendenser indenfor
politik, religion og filosofi manifesterede sig i kunst og formsprog.
Til sidst skal vi udforske byens historiske rolle. Som Islams sidste
bastion i Europa, betød erobringen af Granada at ’La Reconquista’ var fuldbyrdet. Nu kunne det katolske kongepar Ferdinand og
Isabella regere et samlet Spanien, som de kommende århundreder
kommer til at dominere hele verden.
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Efter en lille pause overtager Carsten Cramon tøjlerne på vores
første læringsdag med sit foredrag om de islamiske mønstres uendelige skønhed. Her prøver vi at gå bag om mønstrenes konkrete
udtryk for at se på hvilke universelle love de er underkastet. Det
bliver en forunderlig rejse ind i mønstrenes matematiske verden;
en rejse som giver deltagerne mulighed for at opleve sider af de
islamiske mønstre som normalt er skjult for de fleste. Foredragene kan følges af alle og kræver ingen specielle forudsætninger i
matematik.
Efter foredragene er der fælles middag på hotellet.
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Alhambra i Granada:
Om formiddagen besøger vi paladsbyen Alhambra og det
berømte haveanlæg Generalife, hvorfra der er en fin udsigt over
de gamle bydele Albaicín og Sacromonte. I Alhambra skal vi
naturligvis ind og se Sultanens paladser og opleve den lethed og
musikalitet som karakteriserer arkitekturen. Vi skal også besøge
Carlos V’s ottekantede palæ, som i midten af 1500-tallet blev
opført oven på en del af det Nasridiske kompleks. Den tunge
renæssancearkitektur står i skarp kontrast til den lethed som
kendetegner de islamiske paladser. Da man i Spanien skal benytte
lokalguider ved de store monumenter, vil det også være tilfældet
på vores tur rundt i Alhambra. Vi har været så heldige at hyre
dansktalende Nicolas Børjeson – bl.a. kendt fra Søren Ryges TV
udsendelse om Granadas haver.
Carsten vil løbende vise deltagerne eksempler på de mange
forskellige typer af mønstre som anvendes i Alhambras udsmykning og man vil nu begynde selv at kunne analysere sig frem til
hvordan mønstrene opbygges og anvendes. Sidst på dagen runder
Kristoffer vores besøg af med en opsummering af de stilarter som
vi har oplevet på Alhambra. Ideen er, at vores gæster udrustes
med de redskaber, der skal til for at se kunsten og arkitekturen i
et nyt og spændende perspektiv.
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Granada:
Efter en dejlig morgenmad kører vi med taxaer over på den anden
side af Darro-slugten til Albaicín, som er det gamle arabiske
beboelseskvarter. Vi starter ved Mirador de San Cristobal med en
fascinerende udsigt over den gamle bydel med bymuren i forgrunden. I Albaicin snor de smalle gader sig stadig som en middelalderlig labyrint og man har ikke andre muligheder end at bevæge
sig rundt til fods. Vi skal udforske den gamle bydel og blandt
andet se eksempler på fine arabiske huse, der er opbygget rundt
om en central indvendig gårdsplads, ofte prydet med et springvand. Udadtil virker husene lukkede og indemuret, men når man
træder igennem en ydmyg indgang, åbner der sig en paradisisk
herlighed indenfor.
Vi kommer også forbi andre miradores, eller udsigtspunkter.
Fra Albaicín er der en storslået udsigt til Alhambra med Sierra
Nevada i baggrunden. Vores gåtur slutter nede i byens centrum,
hvor vi bl.a. skal besøge Alcaiceria, den gamle bazaar, Katedralen
og ikke mindst Capilla Real, kongemausolæet hvor Ferdinand og
Isabella er stedt til hvile (i øvrigt sammen med datteren Johanne
den Vanvittige og hendes mand habsburgeren Filip den Smukke).
Eftermiddagen er fri til egen udforskning af Granada.
Der er fælles middag på hotellet.
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Granada - Montilla - Baena - Cordoba(Bus 258 km):
Vi forlader Granada om morgenen og kører ud i det smukt bølgende
landskab, hvor oliventræerne står så langt øjet rækker. Undervejs i bussen fortæller Ole lidt om Spaniens tapas- og barkultur. Baren er spaniernes andet hjem, en forlængelse af dagligstuen. At gå i byen i Spanien
handler ikke kun om at drikke og feste, men i lige så høj grad om at
slappe af og mødes med venner og familie. Og spise tapas!
Helt i landskabets forførende ånd gør vi to kulinariske stop på vej mod
Córdoba. Første gang er i Montilla, hovedbyen i et vindistrikt, hvor
man laver en sherry-agtig hedvin af samme kvalitet og efter samme
proces som sherry. Hos områdets bedste producent - Alvear - får vi en
rundvisning på engelsk. Her skal vi bl.a. se de specielle åbne lerkrukker
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(Tinajas), hvor vinlagringen foregår og høre den spændende historie
om stedet og deres fremstilling af hedvine. Vi får også mulighed for at
smage på firmaets produkter - bl.a. en Amontillado, der har ligget 25
år på fad, og dermed ad naturlig vej, har opnået en alkoholprocent over
20, hvilket ikke er muligt ved naturlig gæring. Efter besøget hos Alvear
fortsætter vi til Baena, hvor vi skal besøge olivenolieproducenten Nunez
de Prado. Det er den allerhøjeste kvalitet, der arbejdes med her. Særligt
deres økologiske olivenolie, som er fremstillet uden presning(bemærk)
og filtrering, er blandt Spaniens bedste, og kaldes olivenoliens blomst,
da det er et meget forfinet produkt. Alle rejsedeltagere vil modtage en
halv liter af olivenoliens blomst i en smuk keramisk flaske manuelt
forseglet med voks og lys. Vi slutter besøget i de hyggelige gamle bygninger med en overdådig frokost bestående af udsøgte hjemmelavede
tapas. Vi får også mulighed for at smage deres egen Fino ”Cancionero
de Baena” en rama, som kun skænkes for olivengårdens gæster. Besøget
hos Nunez de Prado er for mange af vores gæster en meget intens
oplevelse, der står prentet i bevidstheden for stedse. Midt på eftermiddagen ankommer vi til vort hotel i Córdoba. Hotel Conquistador ligger
i hjertet af den gamle by, lige overfor Mezquitaens imponerende indgangsportaler. Inden man selv får lov at gå på jagt i byens smalle stræder
efter et spændende spisested, holder Kristoffer foredrag om den mauriske guldalder under umayyaderne, med særlig fokus på den storslåede
fredagsmoské, som vi skal besøge næste dag.
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Efter den fine morgenmad på hotellet starter vi dagen med at
besøge moskeen. På dette sted byggede romerne i sin tid et Janustempel. Nogle hundrede år senere, omkring år 400 e.v.t., konverterede de visigotiske konger bygningen til en kristen basilika.
Denne blev igen overtaget af maurerne i starten af 700 tallet og
i begyndelsen brugt både som moské og kirke samtidigt. Men i
785 beordres bygningen nedrevet og en ny moske opført i stedet.
Jorden har de mauriske herskere købt af den kristne menighed.
Over de næste 200 år udbygges moskeen i flere faser, indtil den
står som den største moske i Vesten. Bygningens primære udtryk
ses i den stiliserede skov af hesteskoshvælv som bærer et enormt
saddeltag. Da Generobringen var gennemført lod Carlos V en
lang række monumenter opføre som symbol på Kristendommens
sejr over Islam. Udover det oktogonale palads i Alhambra, opførtes en fuldendt gotisk katedral i hjertet af Cordoba moskeen.
Da han så sit værk erkendte han: ”Vi har ødelagt noget som var
unikt i verden”. Den dag i dag er de to bygninger så integreret,
at det er svært at se hvor den ene begynder og den anden slutter. Vi skal helt indenfor og opleve søjlehallen og de utroligt
udsmykkede bedenicher i den hellige mur, qiblaen.
Efter besøget i moskeen går vi gennem det gamle jødiske kvarter.
Vi får flere oplivende kik ind til nogle af Córdobas berømte patioer, der ofte er belagt med små strandsten i de smukkeste møn

www.cc5.dk

Dag 5 - 2
Det eventyrlige Andalusien

stre. I det jødiske kvarter besøger vi også synagogen, der er bygget
af mauriske håndværkere og hvor blandt andet den berømte
arabisk-jødiske filosof Maimonides havde sit tidlige virke.
Eftermiddagen er til fri disposition, men et besøg i Calahoratårnet kan absolut anbefales. Calahorra er oprindeligt et maurisk
tårn, som i dag er et museum. Her kan man opleve scener fra
Córdobas fortid: en tid hvor kristne, jøder og muslimer levede
mere eller mindre fredeligt med hinanden. Der er bl.a. en model
af Cordoba moskeen som den så ud inden Carlos V lod katedralen opføre i dens midte, samt figurer af de mest prominente
personligheder som har virket i og omkring Cordoba. Udover
Maimonides kan især filosoffen Ibn Rushd fremhæves. For de
fleste danskere vil dette navn måske ikke virke bekendt, men
mange af os har skam stiftet bekendtskab med Ibn Rushd, om
ikke andet i vores skoletid. Han er nemlig bedre kendt i Europa
under sit latinske navn Averroës.
Averroës var nyplatoniker og tilhænger af aristotelisk logik. Han
er en af de såkaldte Mutazilitter: tidlige muslimske videnskabsmænd og filosoffer som opbyggede en intellektuel verdensarv
ved blandt andet at nærstudere antikkens tankegods. Store dele af
den arv som vi har bevaret fra oldtidens Grækenland skyldes faktisk Mutaziliternes oversættelser og bearbejdelser af disse tekster i
Middelalderen. Man kan sige at dele af Europas ældste idéhistorie
kun har overlevet på grund af arabernes gode praksis.
Om aftenen skal vi igen forføres af store sanseindtryk. Vi besøger
Córdobas fineste restaurant - Bodegas Campos - der har til huse i
et gammelt kloster. Efter en rundvisning i de historiske bygninger
venter der os en udsøgt spansk festmiddag med nogle af Spaniens bedste vine i nonnernes gamle spisesal. Carsten giver en kort
introduktion til vinene og vinsmagningens fortryllende kunst.
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Vi forlader Córdoba og kører til Medina Azahara, ruinerne af
den storslåede fyrsteby som kaliffen Abd Al-Rahman den III lod
bygge uden for Córdoba i 900-tallet.
På vejen videre til Carmona fortæller Ole lidt om spansk sprog,
gestik og mentalitet. I Carmona skal vi på en lille rundtur i byen.
Vi skal opleve byens spændende mudéjar-inspirerede arkitektur.
Rundturen slutter med en dejlig udsigt over Guadalquivirdalen
inden vi i fællesskab indtager en lokal frokost inde i restaurant
Molino de la Romeros patio.
Inden vi sidst på eftermiddagen når vort hotel centralt beliggende
i Sevillas gamle jødiske kvarter, Santa Cruz, kører vi en rundtur
i Sevilla, hvor vi kan opleve byen, som et overflødighedshorn
af imponerende og anderledes arkitektur. Bl.a. “Carmens” tobaksfabrik, der nu er universitet, og de imponerende broer og
bygninger fra verdensudstillingen EXPO 92.
Om aftenen er der rige muligheder for at finde et hyggeligt spisested i Santa Cruz.
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Efter morgenmaden vil Kristoffer fortælle om Sevillas mauriske
fortid og kristne nutid, mens Carsten fortæller sidste nyt fra
mønsterverdenen. Efter frokost slentrer vi gennem Santa Cruz
til Giralda-tårnet og katedralen. Giraldatårnets arkitektur er et
eksempel på 1100-tallets almohade-arkitektur. Denne arkitektur
er et mellemled, mellem den arkitektur vi ser i Córdoba-moskeen, og den der fuldendes i Alhambra. I samme område ligger
kongepaladset Alcázar - det fineste eksempel på mudéjar-stilen.
Den nuværende konge Juan Carlos residerer her, når han er i
Sevilla. I Alcázar har fønikere, romere, maurere og kristne fyrster
gennem tiderne bygget og ændret haver og bygninger. Der er
en meget righoldig udsmykning bl.a. med kakkelpaneler i flotte
mønstre.
Om aftenen tilbyder Carsten udenfor programmet en lille mudejár kirkevandring til et meget ydmygt sted, hvor vi kan opleve det
daglige uforstyrrede liv i Sevilla.
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Dagen er til fri disposition, hvor man kan vælge mellem storbyens mange seværdigheder, en sejltur på Guadalquavir floden,
shopping på Sierpes eller filosoferen over en stille drink. På hotellet introducerer Kristoffer og Carsten til mulighederne.
Inden fælles middag på hotellet fortæller Ole lidt om flamencoens
væsen, og den begivenhedsrige dag afsluttes i Casa de la Memorias patio til insiterende flamenco.
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Dag 9

Efter morgenmaden forlader vi Sevilla for at nå vores fly i Malaga.
Først på eftermiddagen er vi tilbage i Danmark.
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Praktiske
Det eventyrlige Andalusien

Rejsedato:
18/9 - 26/9 2012
Afrejse fra: Kastrup
Pris: 14.925 kr.
Enkeltværelse: + 2.300 kr.
Sygeafbestillingsforsikring: + 6 %
(Undersøg om du ikke allerede har
denne forsikring i din indboforsikring).

Indeholdt i prisen:
Fly: 		
Kastrup - Malaga(tur/retur).
Bus og taxi: Alle programsatte transporter med bus og taxi.
Hotel:		
Delt dobbeltværelse i centralt beliggende 		
		
4-stjernede hoteller med bad og toilet.
Pension:
Morgenmad 8 dage, frokost 3 dage og middag
		
5 dage. Vin og vand til maden. Heraf speciel-		
		
le arrangementer:Tapasfrokost i Baena med for		
skellige forfriskninger, festmiddag med udsøgte
		
vine i Córdoba og frokost i Carmona og Ronda.
Udflugter:
Samtlige udflugter inkl. entré, bl.a. flamenco 		
		
opvisning i Sevilla, vinsmagning hos Alvear og
		
rundvisning hos olivenbonden Nunez de Prado.
Danske :
Kristoffer Damgaard, PhD. i islamisk arkæologi.
		
Har ledet flere kulturrejser til den islamiske ver		
den bl.a. til Andalusien.
		Ole Alkærsig, cand. mag. i spansk. Oversætter af
		
spansk litteratur. Har boet, studeret og arbejdet i
		
flere perioder i Spanien.
		Carsten Cramon, cand. scient. i matematik. 		
		
Har afholdt foredrag og workshops i en årrække
		
om matematikkens musiske sider. Bl.a. kurser i
		
islamiske mønstre, det gyldne snit, fraktaler m.m.
		
Har gennemført en lang række kulturrejser bl.a.
		til Andalusien.
Lokalguider: Dansktalende i Granada og på Alhambra.
		
Engelsktalende i Cordoba og Sevilla.
Foredrag:
Ca. 13 timers foredrag med Kristoffer og Carsten.
Kompendium: Flot indbundet kompendium på godt 100 - 200
		
sider udleveres i flyet sammen med et 12 siders
		
hæfte med udførligt tidsprogram.
Drikkepenge: Drikkepenge til chauffører.
Dragerservice: Dragerservice på hotellerne i Cordoba og Sevilla.
Afgifter:
Afgift til Rejsegarantifonden.
Andet:		
Leje af foredragssale med A/V udstyr.
Diverse:
Tilmelding: Senest mandag den 30. april 2012. Tilmeld dig
		
på Cramon Kulturrejsers hjemmeside
		
www.cc5.dk, ring 75752010 eller send et brev til
		
Gyden 5, 8740 Brædstrup.
Depositum: Betales med 2.000 kr. ved tilmelding enten på
		
check sendt til Gyden 5, 8740 Brædstrup eller til
		
konto 9682 66157 24961.
		Evt. sygeafbestillingsforsikring betales samtidig.
Restbetaling: Senest mandag den 2. juli 2012.
Forbehold:
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
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