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16 oktober - 13 november 2019

Onsdag 16 oktober, sol, drygt 20. grader

Klockan 02.30, avresa hemifrån. Norwegian Air lyfter exakt 06.00 från Arlanda. Första gången i mitt liv som ett 
plan lyft enligt tidtabell. Oproblematisk flygning, landar strax före tidtabell. Efter en stunds letande vid utgången 
från Malagas flygplats hittar vi representanten från MALAGACAR.COM som vi beställt hyrbil hos. Kort transfer 
till hyrbilsgaraget. Efter en stund sitter vi i en vit Seat Ibiza. Sätter fast vår medhavda GPS (TomTom). Ställer in 
adressen i Nerja där vi skall bo i fyra veckor. Blir tredje gången på fyra år vi åker till samma plats och lägenhet. 
Undrar om det kommer kännas lika skönt i år?


Vi är lite tidiga. Åker förbi vår närmaste affär för att bunkra. Passar på att köpa 10 liter vatten och lite annat 
smått o gott. Konstaterar att fisk och skaldjursdisken är fylld med läckerheter. Bestämmer oss för att promenera 
tillbaka hit lite senare när vi gjort oss iordning. Färska stora langostinos (räkor) får det bli ikväll. Några timmar 
senare promenerar vi tillbaka och blir jätteledsna när vi ser att fiskdisken stänger kl 15.00. Inte förstår vi varför. 
Får bli marinerade kycklingbitar istället.


Middag efter en stunds avkoppling på balkongen. Går och lägger oss tidigt. Vi är trötta! 

Kvällsutsikt från vår balkong.

http://MALAGACAR.COM
http://MALAGACAR.COM


Torsdag 17 oktober, sol, drygt 20 grader 

Ulla har fått feber och ledvärk i natt. Fryser och skakar. Blir 
hemmadag  och febernedsättande piller för henne. TRIST! 


Lasse tar en promenad ner till AHN  för att kolla ev. resa till Caminito 
del Rey under tiden vi är här. Det finns! Blir nog en beställning senare 
i veckan. Passerar förbi balkongen området. Mycket folk, vänder 
hemåt. Fikar med sjuklingen. Lite, lite bättre. Går och handlar. Blir 
tortilla och kalkonskivor till middag. Gott! Börjar skriva det här. Ulla 
ännu lite bättre.

Fredag 18 oktober, sol drygt 20 grader.

Vi inleder dagen med en bitur till Solen för att inhandla langostinos, 
tonfisk och vatten. Det blev lite mer. Dagen fortsätter med 
vandringsskorna på  genom staden på en igenkännings promenad. 
Mycket känns välbekant . Vårt första mål är Bron för att där inta 
några tapas. Hemvägen sker via Balkongen och en glass, upp 
genom turistgatorna där många affärer är stängda pga siestan. Det 
är märkligt vad allt verkar välbekant efter två år. Vi avslutar kvällen 
med efterlängtade langotinos, som var svårskalade och alldeles för 
många, men ack så goda. 

Lördag 19 oktober, sol drygt 20 grader. 

Grattis Emma. Vi ringer och sjunger och får höra att de skall  fira första delen av 
dagen på innebandy i Sala. Vi tar sedan bilen till Burriana stranden för den 
första solningen. Självklart med solskydd och parasoll. Det blev en skön dag, 
lagom varm att börja med. Det har utlovats regn imorgon, som kommer från 
Portugal, så det gäller att passa på. Kvällens meny, tonfisk med sallad 
påbörjades av dagens kock, Tomatsallad med avokado, persimon, silverlök 
och grön paprika fick dra en stund innan tonfisken fick en snabb stekning på 
1,5 min. Resultatet suveränt. Arena lamporna släcks kl 21 på lördagar. Idag 
kunde vi se en A-lags match. Skön dag.



Söndag 20 oktober, mulet. 
Regnig natt och 12 grader när vi stiger upp. Inte det väder vi har sett 
fram emot. Tidningsläsningen får ta sin tid. Fram på förmiddagen tar 
vi en provpromenad till Potters bar, för att se om de har jazz luncher i 
år också. Ja! Dixieland mellan 14 och 16. Vi beställer bord, går hem 
och dricker kaffe för att sedan återvända .Det är fullt i lokalen.  Ca 50 
pers. Där inne är det själarnas återförening. Vi som känner varandra 
träffas här. Det ser trevligt ut. Idag försöker vi äta något nytt. 
Yorkshire pudding. Det gör vi inte om. Inte heller engelsk lunch. Lite 
förundrat betraktar vi ett engelskt par som dricker några gin and 
tonic som måltidsdryck för att avsluta med whiskey som dessert! 
Kvällsmaten hemma är mycket godare. Boquerones med ost!

Mmmm.

Måndag 21 oktober, sol 17 grader

Ännu en dag på stranden. Skönt i solen. Åker förbi affären på vägen 
hem. Köper bl.a. 10 liter vatten till. Nu är vi uppe i 25 liter. Lasse tar 
en promenad på sena eftermiddagen efter Rio Chillar från 
busscentralen och hem. 

Tisdag 22 oktober, småregnigt 12 grader

Går upp till marknaden. Färre stånd än tidigare. Köper mandariner, 
mango och tomater. Hinner hem innan regnskurarna kommer. Kurar 
inomhus. Ulla läser och löser korsord. Lasse sitter med datorn och 
moderskeppet.se. På seneftermiddagen motions promenerar Lasse 
upp till motorvägen ovanför marknadsplatsen. Äter fantastisk god 
mango till dessert!

Onsdag 23 oktober, sol, mulet hård blåst 17 grader.

Solen skiner kl 9 och det går vita gäss på Medelhavet. Idag ska vi 
göra ett besök i Torrox-Costa, Velez-Malaga och det stora 
köpcentret nedanför motorvägen där. Kustvägen till Torrox-Costa är 
jättefin, men idag ligger havet på. Vi möter påklädda människor. Det 
är alltså inte så varmt. Efter en liten felkörning kommer vi upp till 
Velez-Malaga, enligt utsago en mysig by. En rejäl stad med höga hus 
och mycket trafik. Att bli av med bilen

kan vi glömma.

 
Köpcentret står på tur och döm om vår förvåning. Där hittar vi en p-
plats utanför ingången. Här är det inte trångt.Stora affärer som Zara, 
HM, Massimo Dutti mm. Mat står på lappen, men en varm tröja 
skulle ju inte sitta fel. Mat hittar vi så 
småningom. Lång väntan vi den manuella 
köttdisken. Det är x-tra pris på skinka. Vi 
köper. På väg ut till bilen känner Ulla att det 
hänger en varm tröja och väntar på henne. 
Mycket riktigt. På Zara finns en med Musse 
och Mimmi diskret på bröstet. Barnsliga Ulla 
säger mannen.  
Det blåser för kallt för att ta kaffet ute.Lasse 
bestämmer sig för en promenad. Han rundar 
”Balkongen” kollar vid AHN samt upptäcker en 
intressant bar + restaurant på en bakgata. 
Besök en annan dag? Gamla kyrkan är öppen, 
en snabbkoll på en otroligt vacker altarbild. 
Maria med Jesus i knät.

http://moderskeppet.se
http://moderskeppet.se


Torsdag 24 oktober,  sol, blåst och 18 grader.

Solen lyser, himlen är blå, vad det är skönt att leva då. Hela stan 
väntar på besök. Inleder dagen med en hälsning till Marcus W, som 
fyller 43. Sen till resebyrån Boka Nerja för att inhandla en biljett till 
Lasses besök i Caminito del Rey. Det ska ske på tisdag 29 oktober. 
Det har han sett fram emot länge och tänk bara så många berättelser 
det kommer att bli av det. Vi trotsar blåsten och besöker Bron, men 
sitter inte länge. Kallt!

Hem genom ett siesta stängt Nerja. Även det café, som Lasse skulle 
visa är stängt. Man kan inte få allt. Siesta hemma är också skönt. 

Fredag 25 oktober, sol och 18 grader

Helghandlar på Mercadona. Tapasmys hemma ikväll. Köper färska 
jätteräkor (affären har en jättestor fisk & skaldjursdisk), chorizokorvar, 
färdig tortilla samt bröd. Lite vin också. Vi har lite skinka Iberico, en 
salamikorv samt oliver hemma.


Efter vi lastat in varorna hemma åker vi vidare till grannstaden 
Almuneca. Åker gamla vägen dit, N340. Himla vackert och kurvigt. 
Parkerar i parkeringshuset nere vid stranden och går över till 
restaurang Tralla.   Ser fram emot att äta deras getostsallad. De har 
ändrat på den. Denna är god, den gamla var helt fantastisk. Lite 
besvikna tar vi efteråt en kortare promenad i de siesta stängda 
gränderna. Kollar på en dansk resegrupp som försöker organisera en 
gruppbild. Åker hem och så småningom blir det tapaskväll. 
Gottigottgott!

Söndag 27 oktober, sol och ca 19 grader

Söndag är loppismarknad uppe på marknadsplatsen. Vi gjorde det inte 
förra veckan. Var lite dåligt väder då. Gott om både försäljningsstånd 
och besökare. Vandrar stillsamt upp och ner längs marknadsgatorna. 
Tillbringar resten av dagen i solen på balkongen. Lasse promenerar på 
seneftermiddagen efter Rio Chillar upp under motorvägen och fram till 
startpunkten/parkeringsplatsen där den egentliga vandringen i själva 
bäcken börjar. Får se om han återvänder dit en annan dag.

Måndag 28 oktober, mulen morgon, sol från lunch, ca 18 grader

Tillsammans med ”dramaten” går vi till mataffären. På bouleplanerna 
är det hög aktivitet. Skandinaver som har turnering varje måndag (+ 
onsdag och fredag. AHN som arrangerar). Stannar resten av dagen i 
solen på balkongen hemma.

Lördag 26 oktober, sol och ca 19 grader

Bollarna studsar, publiken jublar, allt bara händer. Mitt i sporterna. 
Såna är inte vi, men här.  Vi bor mitt i det. Dagen har förutom sporten 
innehållit renhållning. Tvätt, full maskin. Det funkade. Kommer inte 
ihåg sen förra gången. Stranden drar och vi åker dit. Vi tar bilen, vilket 
är väldigt lyxigt, men med tanke på backarna hem därifrån väljer vi 
våra utmaningar. Det blir bilen. En skön stund på balkongen. Det är 
där vi landar i all sport. Ställer om klockor till vintertid. 1 timme bakåt.



Tisdag 29 oktobersol och ca 20 grader

Idag tillbringar vi dagen på två olika håll. Ulla utför hemtjänst hemma.Tvättar, städar, solar och läser. Läser 
mycket och gärna en fantastiskt spännande bok, som heter De aderton. Olidligt spännande. Lasse är på 
utflykt till Caminito del Rey. En spektakulär vandring, som genererar många spännande historier. En dröm, 
som går i uppfyllelse.


Caminito del Rey är en ca 8 km vandring längs en klippravin NV om Malaga. Drygt 3 km av sträckan är längs 
en spektakulär smal (80-120 cm bred) ”gångväg” längs klippsidan. Bergssidan är på högsta punkten ca 400 
meter över floden i botten. Gångvägen går oftast på 100 -150 meters höjd över botten. Vid någon kortare 
passage lägre. En efterlängtad och häftig upplevelse. 

Onsdag 30 oktober, sol 22 grader.

Hemmadag. Vi besöker Supersol på fm när vi inser att det är stängt på fredag (Bank Holliday) och vi har för 
avsikt att vara på stranden imorgon. Vi behöver mat och vi är våghalsiga. och köper en fisk (Rosada), som vi 
inte vet vad den är. Nu efter middagen vet vi att vi inte kommer att köpa den någon fler gång. Troligen en 
variant på Kummel om Google har rätt. Bildredigering och litteratur fyller dagen. Plus premiär för C-more. Nu 
kan vi se TV 4 utan reklam. Skönt. Två månader på en gratiskampanj. Sen får vi se. 

Torsdag 31 oktober, Halloween, sol och närmare 30 grader.

En dag på stranden.Ingen vet om det blir en så fin dag igen. Lasse doppar sig Det är inte roligt att bara ligga 
och inte göra någonting. Tur att det finns radio och närliggande grannar att lyssna på. Kicki Danielsson tex. Vi 
gör en omväg när vi åkare hem. Genom ett Halloween smyckat Maro. Där hänger skelett, spindlar och annat 
otyg i elledningarna över genomfarts leden. I Ikväll är det fest. Vi åker hem och festar, väntar på besök som 
inte kommer. Fick allt godis för oss själva. Man får offra sig.

 

Caminito del Rey



Fredag 1 november. Sol och 36 grader på balkongen på morgonen.

idag är mycket stängt. Det är grav smycknings helg här. Vi besöker 
den närmaste kyrkogård, som vi har gjort alla år. Hit strömmar folk 
med stora, fina arrangemang, som skall sättas in i murarna. Otroligt 
vackert, men tyvärr består de flesta av konstgjorda blommor. 
Praktiskt men…En sväng ner genom stan längs bakgator till en bar 
som Lasse upptäckte förra veckan. Tapas för att orka hem. Genuint 
spanskt. Vi var nog de enda turisterna. Som de gnodde för att hinna 
med. Hem via Pandarian. Det behövde vi efter att ha kämpat -Ulla - 
med ett kasst ben. Värmen tog på krafterna. Det fick bli siesta. 

Lördag 2 november, dis, moln och sol ca 20 grader.

Insuper alla nyheter och låter det ta tid. Vi har hört talas om Torrox 
som en vacker och mysig by, så vi drar. En dryg mil hemifrån. När vi 
kommer fram får vi snirkla en del och till slut hittar vi ett P-hus, där vi 
kan stå. Här kan vi prata om backe upp och backe ner. Mosaik 
beklädda trappor upp i gränderna. Vi kan bara tänka oss att komma 
med resväskor eller matkassar och bo högst upp i backen. Vackert 
att se på. 

Kring torget finns fem restauranger öppna till lunch och det är folk  
överallt. Kyrkan ligger högst upp i byn. Hur tänker man när man 
placerar kyrkan  högst upp? Alla gamla och de är många, har ingen 
ärlig chans att ta sig upp. Det här förekommer på väldigt många 
ställen. Ett annat mål för dagen är El Ingenio, ett enormt köpcentra. 
Där finns tex Zara…..Nästan hemma öppnas himlens portar. Vi 
”springer” in, men när vi är uppe och kaffet är på gång kommer 
solen fram. Vädrets makter lever sitt eget liv. 

Söndag 3 november, sol härd blåst ca 20 grader.

Blåsten tar oss ut på en promenad runt Capristrano . Det är inte så 
att vi blåser runt, vi får kämpa för egen maskin. Det går betydligt 
bättre än förväntat. Mysigt att gå mellan husen , trångt, smalt och 
vackert. Är det här ett bra ställe att bo på? Här får man gräs mellan 
tårna. En paus hemma. Långbyxor på och ut för att äta pizza. De 
öppnar inte förrän kl 19 och vi går ut kl 18 på Ullas initiativ. En tur 
genom en vilande stad. Allt är stängt. Vi vilar en stund i apelsin 
parken, innan vi anträder marschen till pizzerian. Två något 
smaklösa pizzor gör oss mätta, vi gör dem bättre hemma. 




Måndag 4 november 19 grader, sol och hård blåst.

Marknad i Torrox Costa. Vi åker dit och hittar en parkeringsplats i 
anslutning till marknadens början. Där ska vi leta blåvit keramik. 
Små skålar. Vi hittar inga. Återvänder hemåt. Vi har några ärenden i 
nedre delen av staden, så vi parkerar vid Bron. Turistbyrån kan inte 
hjälpa oss, det är inte ofta de kan det. På lädergatan lyckas det 
desto bättre. Vi gör ett stopp på Bron för en tapas, men vi blåser 
därifrån rätt snabbt. Det blir en handlingstur istället och stora räkor 
till kvällen. Alldeles för mycket. 

Tisdag 5 november, mest sol och mycket hård blåst. 16 - 18 
grader.

Ännu en natt när vi fick hålla fast oss i sängen. Det blåser på toppen. 
Dvs våning 7. Riktigt otäckt. Är det den irländska stormen, som 
förföljer oss? Vi beger oss upp i bergen. På turistbyrån tipsade de 
om en by som heter Alcausin. Dit beger vi oss. Även denna gång 
hissnar vi över de fantastiska vyerna. Otroliga höjder och djupa dalar 
och däremellan vita gräddklickar, som är mer eller mindre söta byar. 
Vägarna är kantade av fruktträd. Avokado och apelsiner, men ju 
högre upp i bergen vi kommer övergår växtligheten till oliv- och 
mandelträd. Fallfrukten består av apelsiner. Alcausin är en trång, 
backig och sömning by. Detsamma gäller Sedella, Salares, Archez. 
Tur att vi har en liten bil nu. Med vår egen hade vi inte kommit fram. 
En utflykts dag med stora vyer.

Onsdag 6 november, 22 grader här och sol.

Igår var det bergen, idag samma sak. Antequera en stad i Västerås 
storlek, som ligger norr om Malaga. Vi har läst om den, som en 
stad som har long stay. Måste undersökas. 8.45 åker vi. Genom 
apelsinodlingar kring Malaga och oliver längre norrut. Bergen är 
symmetriskt täckta av olivträd i långa raka rader. Molnen mörknar 
och sänker sig ner över topparna och temperaturen gör samma 
sak. 9 grader när vi kommer fram. Det hade vi inte planerat för. Vi 
kör omkring en stund, men inser att den här staden inte är något 
för oss. Nästa stopp är den plats där Lasse gjorde sin vandring. 
Caminito del Rey.  Han vill visa den. Det blir en upplevelse. Så 
roligt att få se. Den höga hängbron och spången efter bergskanten. 
Det ger ett litet sug. Lunch på restaurangen Mirador. God mat och 
utsikten tog andan ur mig - Ulla. De gröna dammarna, som förser 
Malaga med dricksvatten och de trädklädda bergsluttningarna, 
gjorde dagen. Sen var det bara att trampa på gasen hem. Mitt i 
rusningstrafiken. 



Torsdag 7 november, sol, regn, dimma, blåst ca 18 grader.

Molnen mörknar och sänker sig ner över bergen redan på fm. Det 
gäller att hinna till affären innan det blir någon nederbörd. Vi gör så. 
Sen tar en studiestund med Moderskeppet resp. David Lagercrantz 
vid. En rejäl regnskur gör också vad den ska. Sol och 
eftermiddagspromenad uppe i Almijara 2 och 3 hinner vi med innan 
det blir mörkt. Mysigt och välhållet område. Påminner om Capistrano, 
fast äldre.

Fredag 8 november, sol, blåsigt och ca 16 grader.

En sista tvätt, som får torka över dagen. Vi köper stora musslor på 
Mercadona. Det blir gott i kväll. En långpromenad planeras med start 
mot Bron. En härlig stund med goda tapas. Vi drar oss ner mot havet 
förbi alla fruktodlingar och kommer ner till områden, som vi inte riktigt 
känner så väl. Fina promenadvägar och härligt väder. Följer Torrecilla 
stranden, upp genom staden, solnedgång vid Balkong Europa, förbi 
fotbollsplanen med pågående match och landar hemma när mörkret 
har sänkt sig och temperaturen ligger på 11 grader. Lite kallt, men 
ingen snö ( som hemma ). En mycket trevlig eftermiddag, som 
genererade många steg.

Lördag 9 november, sol, blåst och 15 grader.

En skön förmiddag för studier och läsning. Väldigt varmt i solen på balkongen. In för ett kapitel 
Lagercrantz. Moderskepps studier föregår vid köksbordet. Vi går ut efter kaffet. Till marknadsområdet för 
att ta tapas på det nyöppnade stället. Om det var öppet ja. Men nej. Vi tråcklar oss genom kvarter, som 
känns rätt nya. Passerar Las Rosas, som vi läst om. Semesterlägenheter för uthyrning. Fina omgivningar. 
Vi får gå hem och läsa mer på nätet. Landar till slut på tennisklubben för en öl. Den har inga tapas. 
Kalkon middag på kvällen.

Söndag 10 november, mulet, hård blåst och 10 grader på morgonen.

En sån här dag är det lätt att hålla sig för skratt. Det är Fars Dag. Är inne hela förmiddagen. Det klarnar 
upp vid 13, så då kan vi överväga att gå ut för att äta lunch. Det känns riktigt skönt på markplan. Vi går 
mot La Puntilla. Genuin spansk restaurang med inriktning på fisk. Stängd! Ner genom stan utan egentligt 
mål. Unico, den nya restaurangen, som vi passerade härom dagen kan det vara nåt? Är klassad som 
Nerjas 3-4 bästa restaurang. Öppen? Ja! Vi går in, blir mycket trevligt bemött och blir serverad en utsökt 
anka. Chokladfondant - helt perfekt! Likaså espresson. En mycket lyckad Fars dags middag. På 
hemvägen ringer sonen Magnus, så nu vet vi att han har kommit hem från USA. Allt väl, likaså med 
dottern i Torslanda.



Soluppgång. Precis när solskivan bryter horisonten. 

Måndag 11 november, mulet, blåst och endast 10 grader på vår balkong

Mörkt över havet, mulet på himlen och futtiga 10 grader. Tur att vi har Moderskeppet och Lagercrantz. De 
räddar vår dag. Värmefläkten gör rätt för sig och till slut tar vi tag i livet och åker för att tanka bilen och 
skaffa mat till imorgon. Vår sista dag. hoppas att den bjuder på sol och värme.

Tisdag 12 november, strålande sol, 21 grader och blåst på kvällen.

Så är den här, den sista dagen. Vi börjar med att förbereda packningen. 
Därefter ska vi uppsöka favoritplatser och eftersom det är lunchtid startar 
vi med el Puente. Mycket folk där, men vi får ett bord om än i solen. Det 
blir varmt. Tänk att få avsluta vår månad här i kortbyxor efter kylan igår. 
Vilken ynnest. Vi ger Bron lång tid. Sakta vi går genom stan på väg hem. 
Via Balkongen och en glass, upp genom en av turistgatorna. Stegen blir 
tyngre och tyngre. En sista minut på vår egen balkong med några tankar. 
Vi landar i att vi har haft en jättefin tid här, men att det blir bra att komma 
hem. Vi klarar inte av att leva semesterliv hur länge som helst. Nu åker vi 
hem och tar dag i livet.  

Onsdag 13 november, strålande sol, 21 grader

Hemresa. Inlämning av hyrbilen fungerar utmärkt. 
Snabbt och efektivt! Oproblematisk hemresa.

Hemma ca kl 19.
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