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Eksotisk vandretur
i huleboernes fodspor
Fra den hvide sydspanske landsby Frigiliana, tæt på
Middelhavskysten, kan man gå på ﬂere vandreture ind
i nationalparken Sierra de Tejeda, Alhama y Almijara.
KRISTOFFER FLAKSTAD | rejseredaktionen@jp.dk

E

n turistbus ankommer nede fra kysten,
og 50 forventningsfulde japanere
strømmer ud på Frigilianas centrale
plads, Plaza de las Tres Culturas. En
smule hævet over pladsen, badet i den
lune eftermiddagssol, kan de mange
gæster på terrassen ved caféen Virtudes følge med i den fortravlede ankomst. Det
samme kan de sherry-sippende besøgende ved
beværtningen Cafetéria Almijara på pladsens
modsatte side.
Vi lægger eftermiddagens mylder – og den
andalusiske landsbys hvidkalkede huse – bag os
og forsvinder ind mellem husmurene ved siden
af den populære Café Virtudes. Allerede her på
bagsiden af Plaza de las Tres Culturas tager den
storslåede natur imod os. En stejl kløft med et
udtørret ﬂodleje åbner sig lige foran vores vandrestøvler, og vi skal træde varsomt på de porøse
sten for ikke at ryge de godt 200 meter ned ad
skranten.
Få minutter efter beﬁnder vi os på stien, der
fører ned i ﬂodlejet, og Frigilianas leben er allerede langt væk. Luften er sød og velduftende af
ﬁgen og rosmarin. Der hersker en stilhed
omkring os, og det er ikke til at forestille sig, at
ﬂodlejet var skueplads for blodige henrettelser af
partisaner, der kæmpede mod Francos styre
under Den Spanske Borgerkrig i 1930’erne.
Egnen omkring Frigiliana var en af de sidste
bastioner, der kæmpede imod fascismen, ligesom
selvsamme egn i 1400-tallet var en af de sidste
mauriske besiddelser, før de kristne hære fra
Castilien mod nord fordrev araberne fra Spanien.
Og som vi når længere ned i ﬂoddalens løv af
nerier og dværgpalmer, forstår man godt, at folk
til alle tider har kæmpet for herredømmet over
dette sted: Her er smukt, frodigt og fredfyldt.
Duften af citrontimian
Vores guide på vandreturen ind i nationalparken
Sierra de Tejeda, Alhama y Almijara er danske
Lasse Thielfoldt, der har boet i Frigiliana i en
årrække. Han driver til daglig et luksus-B&B ved
navn Casa Doña Angela, der ligger i byens middelalderlige hjerte. Mange af hans gæster er storfamilier, vennepar eller virksomhedsledere på
teambuilding, og fælles for de ﬂeste er, at de
gerne vil ud og opleve egnens storslåede natur.
»Og det kan jeg jo godt forstå, for den er virkelig enestående,« siger Lasse Thielfoldt, mens vi
stopper op og får os en tår vand.
»Jeg har gået de her ture så mange gange, at jeg
ikke længere har tal på det, men jeg bliver aldrig
træt af det. Vandring hernede er en lige stor
oplevelse hver eneste gang. Man ser hele tiden
noget nyt – og lyset ændrer sig med årstiden.
Nogle gange er vi også heldige at se lammegribbe
svæve i luften over os.«
Mens vi vandrer videre, ændrer duftene karakter. Den smalle sti har ført os ind i et område
fuldt af citrontimian og vild fennikel, hvis
smukke skærmplanter står som lysegrønne
kunstværker mellem de mange mørkegrønne farver. Til begge sider rejser bjergene sig næsten
lodrette op, og pludselig kan vi høre den klukkende lyd af et vandfald.
»Vi har heldigvis fået en del regn i år. Sidste år
var der næsten ikke noget vand i fossen her, så vi

er glade for alt det vand, vi har fået nu. Jeg kan
ikke mindes, at der har været så grønt og frodigt
hernede før,« smiler Lasse Thielfoldt.
Vi plukker lidt citrontimian, nulrer det mellem
ﬁngrene og indånder den raffinerede duft af
urter og citrusskal.
Kort efter leder stien op til det første pas, vi
skal over, og der bliver for alvor brug for både
det solide fodtøj og de medbragte vandﬂasker.
Mens sveden pibler frem, og samtalen efterhånden svinder ind til få enstavelsesord inde mellem
prust og suk, kommer vi højere og højere op.
Hver gang vi vender os om, kan vi se over på Frigilianas yderste huse, der står som limet fast på
bjergplateauet bag os. Imens forsvinder stien i
zigzag stejlt opad inde mellem pinjetræer og
skarpe klipper.
Den eksotiske ﬂoddal
Efter den krævende stigning og en kort pause
vandrer vi den næste halve time i en næsten plan
halvcirkel oppe på en bjergryg. Her er mere
nøgent, og vi kan se både langt ind i nationalparken og ud til Middelhavet. Langt nede foran os
dukker også forstæderne til badebyen Nerja op i
korte glimt, inden kysten forsvinder igen, og vi
begynder nedstigningen mod endnu en ﬂoddal.
Selv på lang afstand kan vi høre de brusende
toner fra ﬂoden, og Lasse Thielfoldt stopper op.
»Det kan godt være, der er mere vand i ﬂoden,
end jeg først lige havde regnet med. Så meget
plejer det ikke at larme. Vi må nok indstille os på
at få våde støvler.«
Vi går længere ned, og imens ændrer vegetationen sig endnu engang på turen. Flodens vand
giver liv til helt andre typer planter, og pludselig
er det, som om vi beﬁnder os i en regnskov med
træer, dværgpalmer og tætte krat af nerier og
struttende buske. Bjergene omkring os er skovklædte med fyr og rejser sig høje og spidse,
næsten som på et gammelt kinesisk landskabsmaleri.
»Det er lige præcis det raffinerede ved at vandre her. Landskabet ændrer sig hele tiden,« siger
Lasse Thielfoldt.
»Jeg ville sikkert blive træt af at gå rundt her år
efter år, hvis det bare var tørre sten og et par oliventræer, men det er så ejendommeligt og
omskifteligt.«
Floden bruser klangfuldt mellem bjergsiderne,
og ellers er vi overladt til total stilhed.
»Og lyt engang,« tilføjer Thielfoldt og stopper
op.
Vi klarer at komme nogenlunde tørskoede over
ﬂoden, og herefter venter der os en forholdsvis
kort, men stejl opstigning.
»Det plejer at være den hårdeste del af turen,«
forklarer Thielfoldt, og vandﬂaskerne bliver
endnu engang fundet frem fra vores rygsække.
Selvom temperaturen kun ligger på omkring 18
grader i skyggen, så bager eftermiddagssolen
godt, og vi er tørstige, da vi godt 20 minutter
senere står hævet over den frodige ﬂoddal. Ved
siden af os løber en lille akvædukt, der sikrer
vand til bønderne rundt om Frigiliana. Hvordan
konstruktører og arbejdere har formået at
komme herind med materiel, er lidt af en gåde.

Fortsættes E

FAKTA OM
FRIGILIANA
Transport: Landsbyen
Frigiliana ligger i bjergene 10 minutters kørsel
over badebyen Nerja. Det
tager ca. en time i bil fra
lufthavnen i Malaga,
hvortil der er direkte ﬂyforbindelser fra ﬂere
danske lufthavne. Det er
muligt at tage bus fra
lufthavnen til Nerja – og
herfra med bus eller taxa
op til Frigiliana.

Årstid: Det frarådes at
vandre fra juni til og
med august pga. varmen. Vinterhalvåret er
mildt og ideelt til vandreture. I januar og februar skal man være på
vagt over for de giftige
processionslarver, der
drysser ned fra fyrretræer.

Praktisk: Medbring
masser af vand, især
hvis solen skinner, og
lufttemperaturen er over
15 grader. Tag også
energivenlige snacks
med til turen samt ekstra T-shirt, så der kan
skiftes undervejs. Vandringen fra Frigiliana til
Nerja-hulerne tager ca.
seks timer afhængigt af
kondition og antal pauser. Turen kræver relativt
god form. Ruten er udmærket afmærket, men
orientér jer godt på et
kort inden start, hvis I er
uden lokal guide.
casadonaangela.dk/vandring

Landsbyen Frigiliana er
den perfekte base for
vandreture i Andalusien.
Bag de hvide mure og røde tage gemmer der sig
et snirklet byrum med
barer, restauranter og
gode overnatningssteder.
Foto: Kristoffer Flakstad
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Der ﬁndes vandreture af forskellig længde og sværhedsgrad, så børn og ældre
med skavanker kan sagtens komme ud på korte ture. Ruten i denne artikel kræver
god kondition samt solhat, solide sko og masser af vand. Foto: Kristoffer Flakstad

Lasse Thielfoldt har boet i Frigiliana i en årrække. Han driver sit luksus-B&B, Casa
Doña Angela, inde i byens hjerte og arrangerer vandreture og gastronomi-ophold
for både private og ledere på teambuilding. Foto: Kristoffer Flakstad

I nationalparken Sierra Tejeda, Almijara y Alhama kan man vandre i timevis uden
at se skyggen af civilisation. Foto: Kristoffer Flakstad
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Akvædukterne rundt om
Frigiliana forsyner oplandet med bjergvand til
dyrkningen af avocado,
mango, tomater, citrusfrugter, mandler og vin,
som både lokale og turister nyder godt af.
Foto: Kristoffer Flakstad

Vi plukker lidt
citrontimian,
nulrer det
mellem ﬁngrene
og indånder den
raffinerede duft
af urter og
citrusskal.
E Der er bjerge med fyrretræer og rosmarinbuske, så langt øjet rækker.
Hvor neandertalerne tegnede
I 1959 var en håndfuld venner på vandretur ind i
Sierra de Tejeda, Alhama y Almijara. På vej fra
kystbyen Nerja opdagede de åbningen ind til en
grotte, som viste sig at være enorm stor – og
endnu vigtigere: Der havde boet mennesker i
hulerne, for meget, meget længe siden. Historikere og arkæologer undersøgte grottesystemet
nærmere og kunne konstatere, at de havde været
hjemsted for først neandertalere og senere mennesker.
Det stod klart, at hulerne her på tærsklen mellem Middelhavet og bjergene havde dannet ram-

men om et større – og for den tid civiliseret –
samfund. I 2012 opdagede man endda det, der
regnes for verdens ældste kunstværk, skabt af
neandertalere: et mere end 40.000 år gammelt
hulemaleri. Indtil da havde det været en udbredt
opfattelse, at neandertalerne enten ikke kunne
eller i hvert fald ikke brugte tid på at skabe billeder.
Det er lige før, man får gåsehud på nedstigningen fra bjergene ned mod Nerja-hulerne, når man
forestiller sig, hvordan der har været menneskelig aktivitet her for så mange tusind år siden. Fantasien bliver yderligere styrket, da vi når ned i
dalen tæt på hulerne. Vi går gennem et udtørret
ﬂodleje, og på begge sider rejser bjergsiderne sig
og danner en slangeformet kløft. Klipperne har

næsten organiske former, og slyngplanter hænger ned fra de stejle kanter som lianer i en regnskov.
Et ekko af mystik danser ned gennem den snoede dal, hvor neandertalere og mennesker har
lusket rundt i mere end 40.000 år. Knap seks
timer er der gået, siden vi forlod Frigilianas
midte. Vi har ikke set et eneste menneske og dårligt mødt nogen tegn på civilisation undervejs,
men nu, hvor solens stråler så småt er ved at
blive gyldne og svage, når vi omsider frem til
museet ved Nerja-hulerne.
»Dem må vi ind og se en anden dag,« siger
Lasse Thielfoldt.
»Nu synes jeg, vi har fortjent en kold forfriskning.« N
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Tag en turbåd ud på søen, og nyd udsigten til
Alperne i det fjerne.
Foto: Torben Kitaj

”Den, som lever
i velstand, lever godt”
Kom med til de superrige tyskeres gemmested ved den naturskønne
Starnberger-sø lige syd for München ved foden af de sneklædte Alper.
TORBEN KITAJ | rejseredaktionen@jp.dk

B

ayerns hovedby, München, er kendt for det
gode storbyliv med store, grønne parker, et
rigt kulturliv, smarte forretninger og sine
festlige ølhaver, de såkaldte biergarten,
som er på toppen, når den årlige Oktoberfest
afholdes.
Anderledes fredeligt er der ved de store søer
syd for München. Det er her, at byens mest velhavende borgere holder til ved Starnberger-søens
bredder. Byen Starnberg og søen af samme navn
er af den tyske ugeavis Die Zeit blevet kaldt for
”Starnberger Republikken”, fordi området har sit
eget særlige liv som en oase af velstand, luksus
og en eksklusiv livstil, som bl.a. betyder, at både
mænd og kvinder her lever længere end noget
andet sted i Tyskland. Det får mig uvilkårligt til
at tænke på den berømte dramatiker og forfatter
Bertolt Brecht, som i sin Dreigroschenoper erklærer: ”Kun den, som lever i velstand, lever godt.”
Starnberger-søen og byen Starnberg er et nemt
og tilgængeligt udﬂugtsmål, hvis man er i München og trænger til fred og ro. Jernbanen fra
München til Starnberg blev anlagt i 1854 og tjente
til at fragte borgerne fra den tætte by og ud til
søens herligheder. Turen fra centrum til byen
Starnberg tager kun 30 minutter med S-toget, og

stationen ligger bekvemt nærmest ved søbredden. Man skal bare gå ned ad trappen og under
viadukten, så står man ved vandet og kan nyde
synet ud over søen og ned mod de sneklædte
Alper.
Søen er en af Tysklands største, 30 km lang og
5 km bred. Den er dyb, op til 133 meter, og har
noget af det klareste vand, som også bliver brugt
til drikkevand. Fisk er der også, men ikke så
mange. Der er dog en bestand af den lokale specialitet, Renke, som man kan se på de lokale spisekort. En hvid ﬁsk med god smag.
Turbåde og cykelture
Den lokale turistfører Alfred Heigl havde et lederjob i det bayerske Handelskammer, og da
muren faldt, og østtyskerne kom til Bayern for at
lære at organisere sig i Handelskamre, tog han
opgaven på sig som rundviser ved Starnbergersøen, og ifølge ham er området unikt i Tyskland:
»Det særlige ved søen er dens nærhed til både
München, bjergene og naturen,« siger Alfred,
som dog også fortæller, at det kræver en velpolstret pengepung at holde en længere ferie i området:
»Det er et ideelt sted til endagsture eller korte

weekendophold, men det er ikke et sted, man lige
lejer et sommerhus,« fortsætter han.
Årsagen er simpel. Rige folk fra München og
andre steder i Tyskland har sat sig på de ﬂeste
ejendomme langs med søen, og det er absolut
ikke småhuse, vi taler om. Det er en blanding af
slotte og palælignende villaer, mange af dem med
jord helt ned til søens bredder. Det betyder dog
ikke, at søen er utilgængelig for andre. Der går en
cykelsti hele vejen rundt om søen, næsten helt
nede ved bredden, og mange steder er der små
badestrande. De ﬂeste af strandene er noget stenede, men det kan sagtens lade sig gøre at tage
en dukkert, når man først er vraltet 10-20 meter
ud på stenbunden.
Starnberger-søen er absolut også værd at
opleve fra søsiden, hvor man har en fantastisk
udsigt til Alperne, der ligger i fjern majestæt bag
den sydlige del af søen. Praktiske turbåde sejler
både korte og længere ture, og undervejs kan
man nyde udsigten til begge bredder med idylliske skove, parker og strande og til mange af de
imponerende huse langs søen. Og det er vel at
mærke huse, som er svære at se fra landsiden,

Fortsættes E

REJSEN DERTIL
SAS og Lufthansa ﬂyver
direkte mellem København og München. Fra
Aarhus Lufthavn ﬂyver
SAS direkte til München.
Fra Billund og Aalborg
kræver ﬂyrejsen en mellemlanding i f.eks. Frankfurt.
Turen tager ca. 1 time og
45 minutter. En returbillet koster fra 1.000 kr.

Flughafen München ligger 30 km nord for centrum. S-togene 1 og 8
kører mellem lufthavnen
og hovedbanegården
samt Ostbahnhof.
Se: munich-airport.de
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E fordi de ligger godt gemt i parker bag hække
og hegn.
En cykeltur rundt om søen løber op i 49 km,
men den er alle anstrengelserne værd i sin landskabelige skønhed og med mange gode vandingshuller undervejs i form af caféer og ølhaver. Her
kan man nyde et glas rabarber- eller æblesaft,
hvis det da endnu ikke er tid til en stor, kold fadøl. Man kan også bare cykle lidt af turen og så
hoppe ombord på en af turbådene og medbringe
cyklen.
Blev eventyrkongen myrdet?
Den østlige del af søen er nok den mest mondæne. Her har skuespillere, sangere, forfattere,
sportsfolk og andre prominente tyskere i årtier
haft til huse, og blandt søens beboere i de senere
år er f.eks. fodboldspillerne Jürgen Klinsmann og
Thomas Müller, den kendte schlagersangerinde
Helene Fischer og ﬁlosoffen Jürgen Habermas.
Man forstår dem godt. De smukke og velholdte
gamle og nye huse med store, grønne plæner ligger side om side med små skovstykker og strande
langs hele bredden. Her er også sø-hoteller i et
par af småbyerne, og ikke mindst Berg midt på
østkysten er et stop værd. Her kan man sidde på
Hotel Schloss Bergs terrrasse og nyde synet
direkte ud over søen.
Netop i Berg udspillede et historisk drama sig i
1886, hvis perspektiver rækker helt op til i dag.
Den netop afsatte konge af Bayern, Ludwig II,
blev fundet druknet i søen sammen med sin psykiater, Bernhard von Gudden. De to var gået en
aftentur i slotsparken ved søen, som dengang hed
Würmsee, og deres lig blev senere fundet drivende rundt i vandet. Hvad de døde af, og hvorfor de døde, har siden været genstand for vilde
spekulationer. Det hed sig, at Ludwig og psykiateren havde begået selvmord sammen. Andre
mente, at kongen og psykiateren var gerådet i
slagsmål, og at kongen havde kvalt psykiateren,
inden han tog sit eget liv. Nyere teorier hælder
mest til, at Ludwig II blev myrdet, og at psykiateren også måtte lade livet for ikke at sladre om
mordet.
Motiver var der nok af. Ludwig II var netop
blevet umyndiggjort som konge af Bayern efter
nærmest at have ruineret den bayerske statskasse
med sine vilde byggeprojekter. Han blev kaldt for
den gale eventyrkonge, fordi han opførte de mest
fantasifulde slotte i sit kongedømme. Et af dem
er Neuschwanstein syd for Starnberger-søen ved
Oberammergau. Slottet er inspireret af middelalderborge og af den kontroversielle tyske komponist Richard Wagners operaer, som Ludwig
elskede. Neuschwanstein er idag en af Tysklands
største turistattraktioner, som det ligger oppe på
en bjergside og ligner noget fra et eventyr.
Ludwig var desuden kendt for sin evne til at
sætte brand i de bayerske drømme om at slippe
for at være en del af Bismarcks tyske rige, og nye
teorier hævder, at det var jernkansleren Bismarcks agenter, som myrdede den rebelske Ludwig II under et ﬂugtforsøg over søen.
Bayern var i 1871 blevet tvunget ind i Tyskland,
og den dag i dag ønsker nogle bayere stadig at
frigøre sig fra Tyskland, og separatisterne bruger
fortsat Ludwig II som en slags forbillede. I dag er
Ludwig derfor ganske populær, og man kan f.eks.
nyde en øl med hans navn på etiketten. Ved Berg
er der anlagt et kapel, Votivkapellet, til hans
minde, ligesom to kors ved søens bred mindes
eventyrkongen.
Ekspressionisme og landsbyidyl
Velhavere fra erhvervslivet og ﬁnansverdenen
siges at holde til på den modsatte søbred. Den
vestlige side af søen gemmer på beskedne
strande og små havne med sejlbåde.
Også her har Ludwig II sat et eftermæle, nemlig endnu et slot på den lille Rosenø. Her elskede
han at være og at holde hof for bl.a. komponisten
Richard Wagner og den østrigske kejserinde Elisabeth. Slottet rummer et tidligere kasino og et
havehus med en lille udstilling om stedet. Men
først og fremmest er her et væld af roser i det
geometriske og sirlige haveanlæg.
Palæer omgivet af smukke, grønne haver er der
i det hele taget til overﬂod på den vestlige bred,
men her er også et meget anerkendt museum i
den lille by Benried. I ﬂotte, moderne bygninger i
en grøn park lige ud til søen ligger Buchheim
Museum, der især er kendt for sin samling af ekspressionistisk kunst. Museet kalder sig også Fantasiens Museum, og her er meget andet at se på

Votivkapellet er bygget til minde om Ludwig II på det sted, hvor han blev fundet druknet i Stanberger-søen. Foto: Getty Images

end malerier, bl.a. folkekunst fra Bayern og
antikke afrikanske kulturgenstande.
I kontrast til det moderne museum er selve
byen Benried et rendyrket studie i bayersk landsbyidyl med smukt restaurerede bondehuse og
ﬂotte alléer med Lindetræer. Benried er tidligere
blevet kåret som en af de kønneste landsbyer i
Tyskland og med god grund. I nærheden har
Seeshaupt i den sydligste ende af søen nok den
ﬂotteste strand uden sten, mens Possenhofen
tættere på Starnberg også kan fremvise en nydelig strand og mange smukke, gamle villaer.
De smukke omgivelser ved Starnberger-søen

trækker besøgende til fra hele Tyskland. Til gengæld er her ikke mange udenlandske turister.
»Der er ikke så mange udenlandske turister
her, og det er heller ikke et sted for skifolket,«
fortæller turistfører Alfred Heigl.
Måske er det derfor, at det faktisk er lykkedes
at bevare en lokal og autentisk atmosfære
omkring søen. Byen Starnberg hviler i sig selv, og
der er ikke noget overpyntet eller turistet over
den. Søen og udsigten til de mægtige Alper gør,
at byen virker intim og lille i forhold til den store
natur. Denne atmosfære af ro og den friske luft
har tiltrukket livsnydere i ﬂere hundrede år. N

Området har sit
eget særlige liv
som en oase af
velstand og
velvære.

