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Höga berg och medeltida byar som klänger längs klippväggarna. Fina viner,  
god mat och stränder som gjorda för snabba galopper på vackra hästar … Spanska Andalusien 

lockar resenärer som vill uppleva något långt utöver det vanliga.
Av Cenneth SpArby  Foto LenA GrAneFeLt

Äventyr i AndAlusien

res&njut
lantliv À la andalusien. den lilla staden  

Ronda är själva sinnebilden av andalusien, där den 
klänger uppe på klippväggarna.

PoRtugal sPanien

andalusien

•Ronda
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RONDA ÄR PÅ MÅNGA SÄTT själva essensen av Andalusien. Vitkal-
kade hus, tjurfäktningsarena, blomsterprakt och anrika palats. 
staden är vårt första stopp under en intensiv vecka, där vi både 
ska rida och njuta av den andalusiska kokkonsten när den är som 
allra bäst.

Majestätiskt reser sig den höga stadsklippan över slättlandska-
pet, som kluven av ett jättelikt svärdshugg. Mellan de båda klipp-
halvorna rinner floden Guadelevín och de ståtliga byggnaderna på 
bägge sidor ser ut att klamra sig fast i klippkanterna, hundratals 
meter ovan marken.

Tre broar binder samman klipphalvorna som samtidigt är två 
stadsdelar: den gamla staden Ciudad och den mer moderna Mer-
cadillo. Den mest pampiga av broarna är Puente Nuevo, med anor 
från 1700-talet. I Mercadillo ligger rondas klassiska tjurfäkt-
ningsarena, La Maestranza, som är spaniens näst äldsta. Goya 
använde den flitigt som motiv i sina målningar och Ernest Heming-
way var ofta här och kollade skådespelet inne på arenan. 

Middag äter vi på restaurang Pedro romero, tvärs över gatan, 
vars namn är en hyllning till den främste matadoren av dem alla. 
Här finns blodröda dukar, uppstoppade tjurhuvuden, gamla affi-
scher, fotografier och byster. På svartvita bilder syns författare, 
skådespelare och politiker tillsammans med de bästa matadorerna. 
Tjurfäktningen är högst ansedd och våldsamt populär i ronda, 
trots den växande kritiken både inom och utom landets gränser.

– Det handlar om vår folksjäl, menar hovmästaren Tomás Mayo.
efter middagen tar vi in på vårt hotell, en så kallad parador –  

d v s en historisk byggnad som gjorts om till hotell. Paradores de 
Turismo drivs av spanska staten och merparten av de drygt 90 
hotellen har historiska anor och intressant arkitektur. Allt från 
gamla borgar och kloster till slott och herrgårdar. I ronda ligger 
paradoren i det gamla stadshuset, med pampig fasad och utsikt 
över ravinen och landskapet.

Nästa dag går färden vidare från ronda till den stora gården 
Buena suerte. Vägen slingrar sig genom ett hisnande bergsland-
skap med dalgångar fyllda av olivlundar, apelsinodlingar och sko-
gar med både pinjeträd och korkek. Medeltida små byar ligger 
utspridda likt ett glest, kritvitt pärlband där de vita stenhusen ser 
ut att hänga på branta stup och utskjutande klippor.

Atajete, Benadalid, Algatocin och Benarrabá är namnen på 
några av byarna, och det blir många stopp längs vägen för att fo-
tografera och njuta av vyerna.

Från utsiktsplatsen i bergsbyn Gaucin kan vi blicka ut över den 
närliggande dalen och faktiskt skymta havet och delar av den afri-
kanska kontinenten.

I sydväst ståtar Gibraltarklippan, som en kritvit sockertopp som 
sticker upp ur ett turkosblått Medelhav. Och bakom tornar rifber-
gen i Marocko upp sig, de som är en början på Atlasmassivet. så 
här på håll liknar det mest en dallrande hägring.

Gaucins medeltida borg reser sig majestätiskt ovan byn och är 
ett imponerande muslimskt minnesmärke från den tid då morer 
och kristna kämpade om landherraväldet. Andalusien är präglat 
av den arabisk-muslimska kulturen – på 700-talet erövrade mo-
rerna, som kom från Nordafrika, den södra delen av spanien och 
i många byar finns välbevarade borgar och fort från den epoken. 

I Gaucin ligger också en svensk vingård, längs serpentinvägen 
ner mot el Colmenar vid nationalparken Cortes de la Frontera.

På Bodega Cezar producerar Rickard och Inga-Lill Enkvist pris-
belönta viner, vilket lockar busslaster med vinintresserade turister 
under säsongen.

– Jag kallades för den galne svensken när jag kom hit för 20 år 
sedan och började göra vin i liten skala, berättar rickard när han 
visar oss runt på egendomen. I den lummiga trädgården växer både 
apelsiner, citroner, fikon, mango och granatäpplen. en doft av flä-
der, kaprifol och jasmin förstärker intrycket av lustgård.

Ingen vinkännare trodde väl på allvar att rickard så småning-
om skulle skapa viner med rykte långt utanför spaniens gränser. 
Gaucinborna själva är riktigt stolta över att kunna förknippas 
med vingården.

– Visst känns det gott att ha lyckats, säger rickard med ett bull-
rande skratt och låter oss provsmaka både Cabernet sauvignon och 
Tempranillo.

De nyansrika vinerna kommer än mer till sin rätt vid lunchen på 
närliggande hacienda La Herriza, ett litet boutiquehotell med my-
sig restaurang där vi njuter av serranoskinka, grillade gambas och 
risotto med manchego.

Och naturligtvis finns rickards och Inga-Lills produkter på vin-
listan, vilket gör att vi får chansen att prova också de vita vinerna 
på druvorna Chardonnay och Moscatel.
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det goda livet i andalusien. 
njut av en tapastallrik med 
utsökta charkuterier, lokal- 
producerad fårost, gazpacho  
och en munsbit tortilla medan  
du beundrar utsikten från  
någon av de medeltida städerna,  
som ofta ligger högt uppe  
på klipporna med hänförande  
utsikt över det spanska 
landskapet. Med ett glas vin  
från trakten, kanske från paret 
enkvists vingård Bodega  
Cezar, blir upplevelsen komplett.
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svensk-sPansk vingåRd.  
i guacins produceras viner i världsklass  

på svenskägda Bodega Cezar.

vinPRoduCenteRna  
inga-lill och Rickard enkvist gör 
prisbelönta viner.

Ponte nuevo är en av de broar som 
binder samman staden Ronda.

stolt sYMBol. i Ronda  
finns spaniens kanske vackraste  

tjurfäktningsarena.
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sent på eftermiddagen är vi framme vid Buena suerte, en gammal 
hästgård som erbjuder ridentusiaster prisvärd logi i lantlig miljö.

Magda Dysli driver den 120 hektar stora gården, tillsammans 
med barnen Moritz, Raphael och Kenzie. Här finns ett 50-tal häs-
tar, 70 får och ett antal höns och hit kommer ridintresserade turis-
ter från hela europa för att under en långhelg eller en vecka ta 
ridlektioner och njuta av naturen. På Buena suerte får du fullt ut 
ansvara för din häst – från tidig morgon till kväll.

– För mig handlar det om att förmedla en livsstil, berättar Mag-
da när hon tar oss med på en kortare ridtur i solnedgången.

– som gäst får man se till att hästen får vatten och foder. Du 
sadlar själv, för att sedan ge dig ut i naturen med en av guiderna 
eller träna i paddocken.

Gästerna är välkomna att delta i det dagliga arbetet på Buena su-
erte. Det kan handla om skötseln av djuren, att skörda grönsaker och 
frukt i trädgården eller få en inblick i den andalusiska kokkonstens 
mysterier genom att vistas en förmiddag med Magda i köket. en ga-
ranterat lustfylld syssla, om man vill göra något annat än att rida.

Haciendan ligger också bra till för utflykter till en mängd med-
eltida byar, vingårdar och den vilda Atlantkusten vid Costa de la 
Luz. På en timmes avstånd med bil når du dessutom både ronda, 
sevilla och Cordoba. Det är också nära till Jerez, en stad känd för 
både sherryn och stolta hästtraditioner.

Middagen äter vi tillsammans med de övriga gästerna – en tysk 
familj, fyra schweizare och ett yngre par från Holland – kring ett 
långbord som inbjuder till gemenskap och livliga samtal. Magda 
bjuder på traditionella andalusiska rätter, och på vackra keramik-
fat ligger bifftomater med färskost och olivolja, grillad aubergine, 
marinerade kronärtskockor och grillad gårdskyckling med citron, 
rosmarin och timjan. Vin från gårdar i trakten serveras i lerkrus 
tillsammans med källvatten från egen brunn.

Tidigt nästa morgon ger vi oss ut på tur med Nate, en cowboy 
från Idaho i UsA som är uppvuxen på en ranch och har lockats hit 
av Magda för att arbeta en säsong.

Vi rider upp mot en av bergstopparna till sång av både näktergal 
och koltrast, genom pinjeskog och blommande ängar med orkidéer 
och lupiner.  Den gula buskvegetationen som täcker klippterrängen 
längre upp är förrädisk. De väldoftande blomskotten döljer sylvas-
sa taggar och vi ser noga till att hålla oss på den smala stigen.

– Jag älskar det här landskapet, med de böljande kullarna och 
närheten till havet, säger Nate när vi en timme senare står med våra 
hästar på toppen och njuter av vyerna.

Tiden går snabbt när man har roligt och efter två dagar på 
Buena suerte bilar vi till kusten och området kring staden Tarifa 
och Costa de la Luz, vid spaniens sydspets. Tarifa räknas som 
porten till Afrika och här samlas vind- och draksurfare från hela 
världen eftersom det blåser nästan för jämnan. Antingen östvin-
den ”levante” eller den västliga ”ponienten”.  Vindarna vräker 
gärna fram och skapar skummande jättevågor som dånar in mot 
de milslånga sandstränderna. På kullarna ovanför den gamla 
arabiska staden med sina fort dominerar de ändlöst snurrande 
vindkraftverken. Närheten till Afrika är påtaglig. sträckan är 
endast 13 kilometer och snabbfärjorna går tätt till den marock-
anska hamnstaden Tanger och den spanska enklaven Ceuta.

Tarifa är en dröm för den aktive. Vill man inte surfa finns goda 
möjligheter till ridturer och vandringar längs stränderna och i de 
närliggande bergen.

Här finns ett antal hästgårdar att välja mellan, för den som söker 
ridupplevelser utöver det vanliga. Aventura equestre ligger på 
stranden Playa de Los Lances, granne med det färgglada och mo-
riskt inspirerade hotellet Dos Mares, där vi inkvarterar oss. Hit 
kommer många för att rida på stranden eller göra långa ridturer i 
naturreservatet på andra sidan landsvägen. Caroline Seger är från 
schweiz och tillbringar sommarhalvåret med att guida och ägna 
sig åt sin stora passion för hästar.

– Det häftiga med området här är just närheten till både stranden 
och de vilda bergsområdena. Här kan du rida mil efter mil både 
längs havet och i vildmarken norr om stranden.

Vi rider ut i solnedgången, när vind- och draksurfarna har övat 
färdigt med sina regnbågsfärgade segel. Palmerna rasslar försiktigt 
i aftonbrisen. Havet har lugnat sig och vågorna är mer som smek-
ningar när vi ger oss i väg. Den fasta sanden gör att galoppen känns 
lätt när vi rider mot de väldiga sanddynerna vid Punta Paloma.

I morgon ska Caroline ta oss med på en heldagstur i bergen, 
innan bilfärden går vidare till klippstaden Arcos de la Frontera, där 
ännu en parador och vingård väntar …l

res&njut

gåRdsliv På sPanska.  
På Buena suerte får gästerna 
delta så mycket de vill i  
gårdens aktiviteter och den  
som har lust får känna på  
hur det är att leva cowboyliv – 
nästan – på riktigt. Här finns 
många hästar och ännu fler  
får och innan man vilar  
ut i något av de svala, vackra 
sovrummen efter en god  
middag kan man ha tillbringat 
många timmar i sadeln. nate Hill, 
en äkta amerikansk cowboy, är 
dessutom en hejare på lasso.
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”Vi rider mot bergen till sång av näktergal och koltrast”

Milsvida ÄgoR hör till gården   
där man odlar grönsaker och oliver  

ivid sidan av djurskötseln. 

sPanska HÄstaR är  
kända för sitt goda lynne och 

 passar de flesta ryttare.

PeRfekt koMPis att dela  
upplevelserna med. På Buena suerte  
har man en häst som sin egen.

alla BoR BRa på  
Buena suerte – såväl hästar  
som människor.
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Resa Hit:

norwegian har prisvärt direktflyg till Malaga,  

från ca 2 000 kr t/r. hyrbil är hyfsat billigt. räkna 

med knappt 2 000 kr för den minsta varianten  

för en vecka. www.norwegian.se

MYsigt Boende: 

rondA

Paradoren i Ronda är väl värd en övernattning om 

du vill bo centralt, anrikt och med ett rum som  

vetter ut mot ravinen och dalgången. dubbelrum 

från 1 800 kr/natten inkl frukost för två personer.

www.parador.es. tel +34 952 877 500

Hotel Reina victoria är ett gott alternativ till  

den lite opersonliga paradoren. det ligger en kilo-

meter från ravinen och här bodde och skrev  

poeten Rainer Maria Rilke, vars rum numera är  

museum. rummen har hänförande vy mot  

dalgången och Grazalemabergen och du kan äta 

din frukost i den vackra trädgården. dubbelrum 

från 1 000 kr/natt inklusive frukost för två personer.

www.husareinavictoria.com.  

tel +34 963 520 487

GAuCin

Hacienda la Herriza ligger nära den svenska  

vingården i Gaucin. Arkitekturen är morisk och 

läget naturskönt med fina vandringsområden i  

närheten. För den som bara vill ta det lugnt finns en 

pool. restaurangen el hacho serverar andalusiska 

rätter och har en imponerande vinlista.  

dubbelrum från 800 kr/natten inklusive frukost  

för två personer.

www.laherriza.com. tel +34 951 068 200

tAriFA 

Hotel dos Mares är som en filmkuliss vid stranden 

playa de los Lances utanför staden tarifa. här bor 

du i små bungalower nära hästarna hos Aventura 

equestre. häftig strand, fin pool och bra hotellkök 

med färsk fisk och skaldjur. dubbelrum från 1100 

kr/natt inklusive frukost för två personer. 

www.gmares.com/dosmares. tel +34 902 502 641

ArCoS de LA FronterA

Paradoren i arcos ligger i ett gammalt palats 

och har kanske en ännu mer spektakulär utsikt än 

paradoren i ronda. bara att köra hit är ett äventyr 

i sig, längs svindlande smala gränder som letar 

sig uppåt. dubbelrum från 1 400 kr/natt inklusive 

frukost för två personer. 

www.parador.es. tel +34 956 700 500

HÄRliga HÄstgåRdaR:

Hacienda Buena suerte ligger drygt två timmars 

bilfärd västerut från ronda. Gården erbjuder både 

klassisk ridning och västern och här kan du ta  

ridlektioner, både som nybörjare och mer avan-

cerad, samt kombinera träningen med turer i om-

givningarna. haciendan ordnar också flerdagarsturer 

och utbildning i ”natural horsemanship”. en vecka 

med åtta ridlektioner och en heldag ute i terrängen 

kostar från ca 8 500 kr per person inklusive  

helpension och logi. www.dysli-riding-vacations.com.

tel +34 956 231 286

aventura ecuestre nära tarifa erbjuder ridturer 

längs stranden för 400 kronor. en heldag i bergen, 

bland korkekar och spanska tjurar kostar från  

800 kr inklusive lunch. veckopaket med 3–5 tim-

mars ridning per dag och en utflykt till Jerez från 

4 800 kr (exklusive logi). Skön stämning och  

spektakulärt läge, med Afrika inom synhåll.

www.aventuraecuestre.com.  

tel +34 956 236 632

PRisBelÖnt svensk vingåRd

rickard enkvist har tillsammans med hustrun 

inga-Lill vingården Bodega Cezar utanför bergsbyn 

Gaucin. hit kan man komma för att prova vin och 

äta tapas mån-fre under säsong. Men du måste 

förboka besöket. det gör du lättast via hemsidan 

www.enkvistwines.com eller på tel 

+34 952 117 169

MeR infoRMation:

www.cadizturismo.com

www.andalucia.org

nYa vÄnneR. en ridtur med Caroline seger på 
aventura equestre är ett äventyr i sig. 

RelaXad lYX på Hurricane Hotel i tarifa, nära 
både stranden och hästarna.

snaBB stRandgaloPP på kilometerlånga Playa 
de los lances, vid Medelhavets rand.
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”rid längs stranden eller bland korkekar uppe i bergen”


