Spanien andalusien

STILHED. I en lille tidslomme i de andalusiske bjerge ligger højskolen Gardens of Lemons. Når kursusdagen er forbi, er der god mulighed for at udforske området eller slænge sig ved poolen.

Fang Andalusiens ro på et lærred
I de andalusiske bjerge blot
en halv time fra Granadas
turister ligger en højskole,
hvor man kan finde ro og
fordybelse med en pensel
i hånden.

REJSEDEKLARATION
Politikens rejse og ophold var betalt af
Garden of Lemons. Højskolen har ikke
haft indﬂydelse på artiklens indhold.
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liventræerne bevæger sig let i brisen – næsten i takt med vandet i
poolen, som ﬂiserne på bunden
har forvandlet til turkisblåt.
En kvinde bliver afkølet i poolen. En håndfuld killinger ligger i skjul og
dier ved moderens bryst. Duften af friske
roser hænger i luften og blander sig
med duften fra urtehaven, som man
nærmest kan fare vild i.
Jeg går en tur i haven blandt oliven-, citron- og appelsintræer og ﬁnder avokadotræet med modne frugter, der ender
på frokosttallerkenen kort tid efter.
I skyggen af et af de store appelsintræer maler Luna Panduro med akvarelfarver. Hun er en af de 12 kursister, der i denne uge er taget på højskolen Garden of
Lemons i den andalusiske dal Valle de Lecrínn en halv times kørsel fra den spanske by Granada. Ugens tema er akvarel-
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maling med den svenske maler Lars Eje
Larsson.
»Jeg er ved at øve mig på at male kontraster. Jeg maler solen, som den ser ud
hver morgen, når jeg tager min svømmetur her. Når jeg ﬂyder og kigger op, er
himlen fyldt med kontraster«, fortæller
Luna Panduro.
Hun rejser med sin mand, Bjarne, der i
stedet for at male bruger tiden på at gå

Turen til Valle
de Lecrín
Klimaaftryk tur-retur
Fly: 778 kg CO2 per person
Bil: 754 kg CO2 per bil (divider med antal
personer i bilen på rejsen, og udregn
klimaaftryk per person).
Tog/bus: 232 kg CO2 per person
Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og
se, hvordan du kan klimakompensere på
W W W politiken.dk/klimaberegner

Garden of Lemons ligger i den lille dal
Valle de Lecrín halvanden times kørsel
fra Málaga og en halv time fra Granada.
Der er kurser året rundt, og startprisen
for en uge begynder fra ca. 8.400 kr.,
ekskl. transport derned.

Spanien andalusien
ture i området og læse bøger om kvantemekanik i solen.
»Det her sted er fuldstændig paradisisk. Jeg elsker kombinationen af at
svømme om morgenen og male om dagen. Man tænker ikke på gøremål derhjemme, kun på at koble fra og koncentrere sig om malingen«, siger Luna Panduro.

Fra byliv til bjergliv
Gardens of Lemons drives af det danske
par Henrik Vilain og Ingo Schauser.
De er begge tidligere musikere, og i en
årrække levede de af musikken – dengang de havde base i Indre By i København.
»Men i 2011 skulle der ske noget nyt, og
vi forelskede os i det spanske og ønsket
om at drive kurser«, fortæller Henrik Vilain fra havens orangeri, hvor et par
akvarelmalerier og nogle våde pensler
ligger til tørre.
»Huset var oprindelig et gammelt
hønsehus, så vi ﬁk det bygget om til et
stort refugium, som vi kalder det«, siger
han.
I 2017 åbnede parret højskolen med visionen om, at stedet skal give plads til ro
og fordybelse og mulighed for at blive
klogere på sig selv og omverdenen.
Det afspejles også i udvalget af kurser,
som strækker sig fra ledelseskursus med
fokus på Søren Kierkegaard og politiske
debatter med journalisten Adam Holm
til yogaretreats og undervisning i
spansk.

Ro og koncentration i haven
I haven sidder kursisterne spredt og fordyber sig i hver deres maleri. De maler
motiver fra haven.
Flere har valgt at male de citroner og
appelsiner, der hænger på træerne, eller
udsigten til bjergene. Lars Eje Larsson
går rundt og kigger kursisterne lidt over
skulderen.
Deres toneleje er lavt og hviskende, så
man kan høre fuglelyde og vandet fra
fontænen løbe.
Kursisterne skal lære at have fokus på
kontraster som for eksempel lys og mørke og varme og kulde, når de maler, forklarer Lars Eje Larsson, der har levet af at
male siden 1992. Han var den første kursusleder til at besøge højskolen for tre år
siden.
»Det er som at komme hjem, hver
gang jeg kommer her. Det er sgu et godt
job, jeg har, når man tjener penge på at
arbejde i så dejlige omgivelser«, siger
han.

Den spanske autenticitet
»Ding, ding«, lyder det fra klokken, som
Henrik Vilain står med i hånden, og som
afbryder stilheden i haven. Det er tid til
frokost.
Salater i alle afskygninger står linet op
med råvarer fra plantagerne og urtehaven. Parret har en stor passion for madlavning, og især Henrik Vilain bruger timer i køkkenet på at eksperimentere og
kreere spanske specialiteter for gæsterne.
Vi spiser i efterårssolen, og bagefter
går Ingo Schauser og jeg en lang tur i
bjergene igennem små tidslommer af
bjerglandsbyer med meget få indbyggere, og vi plukker mandler og granatæbler, som vi spiser ved den nærliggende
sø med kig til bjergkæden Sierra Nevada.
Den lokale bager passerer os med forsædet fyldt med friske baguettes og spørger, om vi vil bestille brød til morgendagen, som Ingo Schauser plejer.
Da vi er hjemme igen, er undervisningen slut for i dag. Nogle er taget ud for at
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UDFLUGT. En halv times kørsel fra højskolen ligger Granada, hvor du kan slentre i de stejle gader og besøge byens katedral fra renæssancen.
Book bord på restaurant Morayma, der har udsigt til borgen Alhambra, som du også kan booke tid til at besøge.

udforske området, men Luna Panduro
sidder fortsat og maler i skyggen.
Hun føler, at malerkurset har givet
hende det skub, hun savnede derhjemme for at forbedre sine malerkundskaber.
»Jeg har fået meget godt styr på de forskellige teknikker, og jeg er blevet mere
løs og ukontrolleret, når jeg maler, og
det var noget af det, jeg eftersøgte«, siger
Luna Panduro.
»Du skal da lige se det færdige resultat
af himlen«, siger hun og viser mig sit maleri af en morgenhimmel fyldt med kontraster og tre ﬂagermus, der ﬂyver tæt.
Hun er fast besluttet på, at hun skal tilbage på højskolen med sit malergrej
igen.
eva.h.kasler@pol.dk
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PARAT. Luna Panduro begynder sin morgen med at svømme baner i poolen, og så er hun klar til
akvarelkursuset med den svenske maler Lars Eje Larsson.

andre oplevelser
i området
Udﬂugt til Granada
En halv times kørsel fra højskolen
ligger Granada, hvor du kan slentre i de
stejle gader og besøge byens katedral fra
renæssancen. Book bord på restaurant
Morayma, der har udsigt til borgen
Alhambra, som du også kan booke tid
til at besøge.
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Slugtevandring
Ved ﬂoden Barranco de Luna
vandrer du i vand til anklerne gennem
kløften, der er blevet skåret af ﬂoden
gennem århundreder. Turen er cirka
2 kilometer, og nogle steder skal der
klatres op og ned ad store glatte sten.
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Ski i Sierra Nevada
Om vinteren kan der stås på ski
i bjergkæden, der ligger en kort køretur
fra højskolen. Skisportsstedet har 107
kilometer pister, 37 lifter og ligger
i knap 3.300 meters højde.
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SCENESKIFT. Ægteparret har levet af at lave musik i en årrække, men nu er storbylivet i København
skiftet ud med ro i bjergene.

