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Sydspaniens Middelhavkyst er kendt 
og elsket af tusindvis af danskere, der 
hvert år tager hul på foråret, mange 
måneder før det hjemme i Danmark 
begynder at grønnes. 

Her kan man ligge på stranden og 
sole den blege krop på en god dag i 
marts. Men man kan også noget helt 
andet.

Kun en god times kørsel fra kysten 
ligger bjergkæden Sierra Nevada 
med Pico den Mulhacen på 3478 me-
ters højde og Veleta på 3398 meter. 

Den højest beliggende skipist be-
gynder umiddelbart under toppen 
af Veleta. Her bydes på ægte alpint 
skiløb - også helt hen i april, hvis det 
skal være.

Jeg nyder alpint skiløb i Norge, 
Østrig og Italien, men at man kan 
stå på ski under forårsferien i Syd-
spanien hørte tidligere ikke til min 
paratviden.

Heller ikke til min kones. Hun 
spærrede i hvert fald øjnene mere 
op end sædvanligt, når jeg får et ind-
fald, da jeg insisterede på at få ski-ud-
styret med til Torrox nær Malaga. 

Vi drog afsted i slutningen af febru-
ar - med skiudstyr - og jeg var ikke 
helt fri for at triumfere, da vi rullede 
forbi Granada 50 km fra kysten og 
kunne se masser af sne på toppen af 
Sierra Nevada på vej mod vores be-
stemmelsessted, den gamle, hvide by 
Torrox på en sydskråning ned mod 
Middelhavet. 

En tidlig mandag morgen midt i 
marts pakkede jeg så den medbragte 
ski-udrustning og kørte op til Sierra 
Nevada. 

Vejrudsigterne havde vist, at der 
var faldet sne over Sierra Nevada, 
hver gang den lune regn faldt i Tor-
rox - og det gjorde den jævnligt denne 
marts. 

Med seks-otte graders varme på 
bjerget om dagen og tilsvarende kul-
degrader om natten kunne snedæk-
ket på fl ere meters tykkelse sagtens 
opretholdes.

Men sne var der bestemt heller 
ikke, før jeg nåede helt op til det al-

pine anlægs første kabinelifter.  
Selve byen, Pradollano, der er an-

lagt som en ren ski-by, var uden en 
snefnug - og alligevel kan du løbe på 
ski helt ned til liftanlægget i byens 
udkant.

Byen ligger i 2100 meters højde, og 
du tager kabineliften op midt på bjer-
get til Borreguiles. Herfra går der en 
meget bred vifte af stolelifter til top-
pen af de talrige pister, som er anlagt 
på de blødt rundede bjergsider.

Området byder på ikke færre end 53 
pister på ialt 61 kilometer 

Det er røde og blå pister stort set alt 
sammen, for Sierra Nevada er et ven-
ligt bjerg, men der bydes et par sorte 
piste på stykket mellem Borreguiles 
og Pradollano. På toppen af kabine-
liften ligger dels et området med et 
par restauranter, dels den fl ade del 
af ski-området, som det ser ud til, at 
mange spaniere foretrækker. 

Det er her ungerne boltrer sig i sti-
mer, og det er her skilærerne arbej-
der med at lære de nye skiløbere de 
første teknikker.

Det betyder, at der er god plads på 
de fl este af pisterne. Især, hvis du 
søger op mod toppen af bjerget, hvor 
den tynde luft sætter min manglende 
kondi på en hård prøve. 

Men holder du dig i de øvre luft-
lag, er der masser af kilometer her-
lige røde pister at færdes på, uden at 
der er trængsel. Skiføret er ikke det 
nemmeste. Især sådan en formiddag, 
hvor pisterne i nattens løb er frosset 
til is med mange knolde. Det er hårdt 
ved knæ, lår og balanceevne.

Fine og bløde

Bedre er det over middag, Solens 
kraft er effektiv her, og en kombina-
tion af varme og skiløb gør pisterne 
fi ne og mere bløde.

Frokosten nydes på restauranten, 
der har venlig og høfl ig selvbetjening 
med et rigt udvalg af lækre spanske, 
lune frokostretter - overraskende 
nok til behagelige priser. 

Jeg slap således med 8,5 euro = 63 kr 
for lækre ærter med baconstykker og 
krydderier samt en fl aske vand. Det 

hele blev naturligvis nydt på den sto-
re terrasse, hvor solen boltrede sig.

For mit vedkommende stoppede 
skiløbet midt på eftermiddagen. Da 
trak store skyer ind over Sierra Ne-
vada og gjorde skiløb til en øvelse i 
færdsel gennem ærtesuppe. 

Turen hjem mod Torrox var under-
lig. I samme sekund jeg kørte ud af 
parkeringsanlægget under byen, var 
fornemmelsen af »vinter« væk, og da 
jeg efter 30 kilometers kørsel ned fra 
Sierra Nevada nåede solbeskinnede 
Granada, stod bilens temperaturmå-
ler på 20 grader.  Her sad jeg med ski-
bukser og lange »Jens Lyner« mens 
a/c anlægget holdt temperaturen i 
bilen nede.  Og hjemme i Torrox kun-
ne jeg gå op på tagterrassen, sætte 
mig i solen og nyde udsigten over den 
hvide by og det blå hav blot halvan-
den time efter, jeg var drønet ned ad 
den sidste pist.

til skipist

FAKTA
Nemt at fi nde:
 Uanset hvor du kommer fra, skal 
du til Granada, for at komme til 
Sierra Nevada. 
 Derfra er det nemt at fi nde skiom-
rådet. Følg skiltene mod Sierra Ne-
vada, og du havner ved indkørslen 
til skisportsstedets enorme parke-
ringskælder. 
 Du kan selvfølgelig også vælge en 
hel skiferie i Sierra Nevada, der er 
en regulær hotelby med priser fra 75 
euro pr. nat. 

Det kan blive køligt:
 Selv om der almindeligvis er 
varmt på toppen af Sierra Nevada, 
skal du regne med at bruge dit sæd-
vanlige skitøj og en vindtæt skijakke 
er et must. En del stolelifte kører 
langsomt, det kan være skyet, og der 
kan blæse en strid vind.
 Ski og støvler kan naturligvis lejes 
på stedet. Det koster godt et par hun-
drede kroner for en dag - et liftkort 
godt 350 kroner.

Der er god 
plads på de 
fi ne, røde 
pister, der 
spreder sig 
fra lige under 
toppen af 
den godt 3,4 
kilometer 
høje bjergt-
inde. 

Sydspanske 
Andalusien byder 

ikke kun på solferie 
ved brede strande. 
Kun et halvt hun-

drede kilometer fra 
det blå Middelhav 

findes det herligste 
ski-paradis.
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