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Desværre må vi se i øjnene at april måned ikke 
bliver som vi kender den, ja faktisk er intet lige 
nu normalt. April udgaven skulle have været 
med masser af forårsfarver, påskefesttligheder, 
udflugter, golfture, og hvad man ellers kan finde 
på i det gode vejr, og med alle de gode ting vores 
område hernede har at tilbyde.
Men alt er pludselig faldet helt til jorden, 
pludselig blev vores hverdag revet fra hinan-
den og en ny dagsorden kom på programmet. 
Og alt dette skyldes den nu verdenskendte 
Coronavirus, som med en brusende fart har 
bredt sig over hele verden, med skræmmende 
konsekvenser for vores eksistens. Dette er noget 
som skal tages alvorligt og man skal følge de ret-
ningslinjer som nu er sat, for vores egen, vores 
familie og vores medmenneskers bedste. De er 
der trods alt for at beskytte os.
Det har desværre været svært for mange at 
kunne forstå og det er ikke alle som har fulgt de 
retningslinjer, så ordensmagten er blevet nødt 
til at opstramme reglerne. Men det ser ud til at 
vi i sidste ende er ved at forstå alvorligheden og 
vi her i Andalusien har været gode til at holde os 
indendørs, da vi i de sidste dage har set fald i de 
antal smittede. Det er rigtig godt gået.
Dette nummer bliver lidt anderledes end hvad I 
er vant til. For det første udkommer vi kun i on-
line format, da vi ikke kan køre ud med bladene. 
Og så bliver indholdet lidt mindre end normalt, 
da ikke alle har haft mulighed for at skrive og el 
calendario er også fravalgt, da på nuværende 
tidspunkt er alle processioner, forestillinger, 
markeder, etc. udsat på ubestemt tid. 

Erik Berg Madsen
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Måske har du hørt om de søde vine fra Los Montes de Málaga eller spist 
frokost på en af de gamle charmerende landevejskroer, der ligger på rad og 
række langs den snoede landevej op gennem bjergene bag Málaga.
Men har du været inde i Los Montes de Málaga?
Bjergområdet er på mere end 5.000 hektar fyrreskov og spækket med cy-
kel og vandrestier der strækker sig fra få meters højde over havet til op på 
toppen af bjergene i mere 800 meters højde.
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UKENDT PERLE
De fl este tænker på søde vine og en hygge-
lig frokost på en af de mange ”venta’er”, når 
snakken falder på Los Montes de Málaga.

Det tager ikke lang til at køre fra Málaga op 
i bjergene og vejene er ret fi ne. Men lad være 
med at træde for meget på speederen.

Maden er traditionel ”husmandskost” til 
fornuftige priser: Migas – stegte krummer i 
svinefedt med et stykke velhængt kød, chori-
zo-pølser, stegte peberfrugter og et spejlæg. 
Her til et glas lokal vin, eller måske en af de 
søde Málaga-vine, som gennem hundrede år 
gjorde byen berømt i den store vide verden.

Hertil kan du også få en forrygende udsigt 
over kysten eller et lille bord foran pejsen i 

stuen på et af de gamle populære spisesteder.
Men Los Montes de Málaga er meget mere 

end gastronomi og panorama.
Inde i naturparken - bare fem kilometer 

nord for travle Málaga - fi nder vi paradoksalt 
nok et af de mest uspolerede skovområder 
på Costa del Sol.

CYKEL- OG VANDRETURE
Selv om Los Montes de Málaga ikke er nogen 
imponerende stor naturpark, så er der mas-
ser af muligheder for at være aktiv, eller det 
modsatte: slappe helt af.

Tag cyklen eller vandrestøvlerne på og nyd 
et par dage langt væk fra det hektiske Costa 
del Sol.

“ “Men Los Montes 
de Málaga er meget 
mere end gastronomi 
og panorama.
Inde i naturparken - 
bare fem kilometer 
nord for travle Málaga 
- fi nder vi paradoksalt 
nok et af de mest uspole-
rede skovområder 
på Costa del Sol.
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Stierne i naturparken har en længde på 
mellem 0,7 og 6,7 kilometer, mens cykelru-
terne er på mellem ni og 36 kilometer.

Nogle af stierne er velegnet til cykling, 
mens andre bedst kan bruges til fods. Ho-
vedparten af cykelruterne kan tilbagelægges 
på en almindelig mountain-bike.

Der er ti ruter, et utal af stier, og et par 
unikke overnatningsmuligheder midt inde i 
den dybe skov.

Skoven er ret ung og det er der en forkla-
ring på. Den består af 60 til 70 år gamle kor-
kege, pinje- og fyrretræer.

KAMP MOD OVERSVØMMELSER
Denne imponerende ”grønne lunge” har en 
ganske speciel historie. 

Naturparken som vi kender den i dag, er 
resultatet af en imponerende skovbeplant-
ning, som fandt sted i perioden fra 1930 til 
midten af 1950-erne.

Formålet var at forhindre de hyppige over-
svømmelser af Málaga, som fandt sted, efter 
at området var blevet ryddet for sin naturlige 
bevoksning.

Frem til de katolske kongers sejr og mau-
rernes fordrivelse i 1487 var bjergområdet 
bag Málaga et typisk Middelhavs-skovområ-
de – et vildnis af træer og buske.

Men efter de katolske kongers sejr og et løf-
te om fordeling af jorden blandt de vindende 
parter blev der fældet tusindvis af træer.

Men fældningen af den gamle Middel-
havs-skov skabte problemer.

Málaga var jævnligt plaget af oversvøm-
melser fra regn, der skyllede ned langs 
skrænter og bjergskråninger så fl oderne 
gik over deres bredder. Ved de voldsomme 
oversvømmelser i begyndelsen af 1900-tal-
let druknede fl ere hundrede indbyggere, og 
bygninger og marker blev ødelagt.

GIGANTISK PROJEKT
Efter fl ere forgæves forsøg på at dæmme op 
for vandet, besluttede myndighederne så at 
genbeplante området.

Projektet startede den 13. september 1930 
og varede frem til midten af 1950-erne. I den 
periode blev der plantet mellem 800 og 5.000 
træer per hektar.

Hovedparten af træerne er pinje-træer, El 
Pino Piñonero, Pino Resinero og Pino Car-
rasco, der er særdeles velegnede til at holde 
på eroderet jord.

Projektet viste sig at være en stor succes. 
Selv om det var mange år undervejs, og del-
vist blev forpurret af borgerkrig og skiftende 
regeringer, så lykkedes det at stoppe de kraf-
tige oversvømmelser ved naturens egen kraft.

GENINDFØRER VINPRODUKTION
Efter at Málaga overgik til de nye katolske 

Ecomuseo Lagar de Torrijos.

“ “Under et besøg i Los 
Montes de Málaga kan 

man ikke undgå at se 
de mange ruiner fra 

fortidens ”guldalder”. 
Da vinproduktionen 

var på sit højeste, blev 
der årligt eksporteret 
25 millioner kilo vin 

og druer.



Find os på
Facebook 

Avda. de Andalucía, 187 · 29751 Caleta de Vélez · (Indgangen til Caleta Port)

Tlf.: 952 55 06 69 

 

Vi sender alle vores kunder og venner 
de bedste tanker i denne svære tid. 
Pas godt på jer selv og hinanden. 

Vi ses snart igen!

PIRAMIDES@MUEBLESPIRAMIDES.COM

WWW.MUEBLESPIRAMIDES.COM
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ejere blev der i stedet for skov plantet vin-
stokke, mandel- og oliventræer.

I de efterfølgende århundreder blev der 
produceret vin til den store guldmedal-
je. Mange hævder, at Málaga blev kendt på 
grund af sine velsmagende søde vine, der 
blev eksporteret til store dele af verden.

Det fortælles at Málaga vinens berømmel-
se var så stor, at den nåede helt frem til den 
russiske kejserinde, Katarina II af Rusland, 
som i 1791 havde fået overrakt en gaveæske 
af den spanske ambassadør i Moskva.

Kejserinden blev så begejstret at hun befa-
lede at de skulle fritages for told og skat.

Men glæden varede ikke evigt. I 1878 blev 
vinstokkene langs hele Costa del Sol inficeret 
af et skadedyr – La Filoxera – og i løbet af få 
år blev vinproduktionen indstillet og områ-
det blev lagt øde.

Der gik flere årtier inden man fik bekæm-
pet plagen, og til sidst var der kun cirka to 
procent af de oprindelige vinmarker tilbage.

I dag er der igen plantet vinstokke i bjerg-
områderne nord for Costa del Sol. Druehø-
sten bruges både til vin, rosiner og som friske 
druer.

Mest kendte er de søde Moscatel de Ale-
xandria og Pedro Ximénez-druer, og man 
kan ikke slutte et besøg i Montes de Málaga 
uden at have prøvet en af de lokale vine. Men 
pas på: Det er hedvine, og det gælder om at 
holde hovedet klart, hvis man skal videre i 
bil.

RUINER VIDNER  
OM STORHEDSTID
Under et besøg i Los Montes de Málaga kan 
man ikke undgå at se de mange ruiner fra 
fortidens ”guldalder”. Da vinproduktionen 

var på sit højeste, blev der årligt eksporteret 
25 millioner kilo vin og druer.

Málaga virkede som en magnet for driftige 
forretningsmænd, der kom valfartende til for 
at tage del i den hastigt stigende velstand.

I 1876 – inden Filoxera tog livet af den 
blomstrende vin eksport, var der registreret 
867 ”lagares” - det vil sige vingårde – med i alt 
12.500 beboere i Los Montes de Málaga. I dag 
er der kun syv velbevarede bygninger tilbage. 
Resten er gået tabt og ligger som et levn fra 
en svunden tid.

De største vingårde – som var på mere end 
1.000 kvadratmeter, havde både vinpresse og 
olivenmølle, mens man på de mindre gårde 
brugte én og samme presse til begge dele.

Gårdene fungerede ofte som beværtning og 
overnatningssted for diligencer og rejsende 
mellem Málaga og den øvrige del af landet.

På muren til en af de allerstørste gårde i 
Los Montes de Málaga, ‘Lagar el Jotrón’, står 
der malet: ”La Carretera a Bailén” - Landeve-
jen til Bailén, som ligger i Jaén provinsen.

Bygningen ligger i ruiner og støder i dag 
op til en skovsti, som kun de færreste kender. 
Men den var for 250 år siden hovedvej for rej-
sende mellem syd og nord.

NYD DET FOR DIG SELV
Der er kun et par overnatningsmuligheder 
inde i selve naturparken, og de er vidt for-
skellige:

Vandrehjemmet Aula de la Naturaleza, Las 
Contadoras, der ligger på landevejen Carrete-
ra Colmenar. Her findes værelser med to eller 
flere sengepladser, fælles spisesal, gårdhave, 
pool og forskellige aktivitetsmuligheder.

www.contadoras.org
Teléfon:+34 952 11 05 29

Hvis du ønsker mere komfort, kan vi an-
befale Hotel Humaina, som også ligger på 
Carretera de Colmenar. Her koster et dob-
beltværelse ca. 60 euro.

www.hotelhumaina.es
Teléfon:+34 952 64 10 25

Hvis du er interesseret i en vandretur og fro-
kost på en af de gamle landevejskroer i Mon-
tes de Málaga så kontakt artiklens forfatter 
Pia Bruun: pia.bruun@gmail.com 



(+34) 952 668 027
sk@printbroker.es

www.skprintbroker.com
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your print management company

100 ej. - 340€

250 ej. - 535€

500 ej. - 785€



Reportage

12  SOLKYSTEN.EU · April 2020

Midt i Málagas vildeste bjerge ligger resterne af Bobastro, 
som var tæt på at ændre spanienshistorien

KLIPPEKIRKEN I 
FORTABELSENS BY 

Mange har fundet vej til El Chorro på 
grund af den popularitet el Caminito 
del Rey har. Den utrolige gangsti fast-

gjort på en lodret klippevæg i hundrede me-
ters højde øver en uimodståelig tiltrækning 
på de eventyrlystne, der ser stien forsvinde 
ind i et smalt bjergpas til en hemmelig verden.

Færre ved at lige i nærheden skjuler bjer-
gene en anden hemmelighed. Det er Forta-
belsens By. Dens rigtige navn var Bobastro, 
men middelalderens arabiske krønikeskri-
vere brugte et ildevarslende tilnavn, hver 
gang de skrev om den, og det gjorde de tit. 
I et halvt århundrede var den Córdoba-emi-
rernes største mareridt. På toppen af et for-
revet bjerg havde landets indfødte befolk-
ning forskanset sig imod deres fremmede 
herrer, og herfra kontrollerede rebellerne på 
et tidspunkt et territorium på størrelse med 
Danmark. 

Der var ingen måde at fordrive dem fra 
deres tilflugtssted, som stadig virker vildt i 
sammenligning med kystens friserede villa-
kvarterer. I dag får man dog kun et blegt ind-
tryk, fordi landskabet er helt forandret af El 
Chorros hydroelektriske industrianlæg. Ved 
Bobastros grundlæggelse i 800-tallets sidste 
årtier var bjergfæstningens lodrette væg-
ge også omringet af Guadalhorceflodens 
utæmmede vandmasser. Nu flyder vandet 
roligt ud i El Chorros kunstige sø, og på den 
anden side af søen er der asfalt på den stej-
le vej op til oprørernes hovedstad. Halvvejs 
oppe parkerer du bilen i rabatten og følger 
en skovsti til byens vigtigste minde.

STENHUGGERNES MESTERVÆRK 
Stien snor sig langs med bjergets kant, 

og de første tegn på menneskelig beboelse 
dukker op. Foden finder en gang imellem 

støtte på et primitivt trappetrin hugget ud af 
klippen. Oppe ad skrænten skimtes bymu-
rens rester inde i vildnisset, og nede ved 
stien passerer du et rektangulært bassin til 
opbevaring af drikkevandet. Udhugningen 
af dette og andre bassiner har samtidig gi-
vet kvadersten til muren og andre byggerier 
over jordhøjde. Et sted hænger nogle påbe-
gyndte kvadersten stadig fast i fjeldet, hvor 
deres regelmæssige mønster fremhæves af 
græsset mellem revnerne.

Stenhuggernes mesterværk kommer 
som en overraskelse på vejen rundt om en 
fritliggende sandstensklippe. På bagsiden 
forvandles dens rå former til en udhugget 
bygning med tre skibe adskilt af søjler og 
smukt formede rundbuer, som tegner sig 
klart mod den blå himmel. Ingen kan være i 
tvivl om at det er en kirke. Taget mangler, og 
nogle steder mangler der også klippe til mu-
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renes øverste del, som man må have gjort 
færdige med traditionelle byggematerialer. 
Under gulvet var der kun udhulet nogle få 
meter af krypten, da arbejdet brat blev ind-
stillet. Et af de ydre kirkeskibe ser også halv-
færdigt ud, men det skyldes formodentlig 
at konstruktørerne stødte på en revne, som 
gjorde det risikabelt at hugge rummets ne-
derste del ud.

Spaniens mest forbløffende kirke må-
ler 17 gange 10 meter, og det er meget, når 
man tænker på stenhuggerarbejdets krav til 
organisation og arbejdskraft. På den anden 
side kan man også sammenligne med den 
store moske i Córdoba, som byggedes på 
samme tid og endte med mere end 23.000 
kvadratmeter inden for murene. Det var 
forholdet mellem to religioner, hvoraf den 
ene havde dømt den anden til langsomt at 
sygne hen og dø ud.
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Kristendommen var tilladt, men bygge-
riet af nye kirker var strengt forbudt, og de 
troende måtte søge langt ud på landet for at 
vove sig i kast med sådan en opgave. Andre 
steder har man fundet kirkerum i tilhugge-
de grotter, men i dette tilfælde kom sten-
bygningen trodsigt frem i dagens lys. Det er 
en gåde at bygherrerne valgte den besværli-
ge byggemetode, når der for en gangs skyld 
ikke var brug for et underjordisk tilflugts-
sted, men måske havde klippen fået en my-
stisk betydning for dem. 

Kirken formede del af et kloster, hvis 
bygninger blev jævnet til grunden da Bo-
bastro omsider måtte kapitulere. Derimod 
kunne emirens soldater intet stille op med 
den uforgængelige klippekonstruktion. 
Mere end tusind år senere vidner den om 
en religion, som havde bidt sig fast på dette 
ugæstfri sted for at slås for sin overlevelse.

ET KRISTENT FRISTED
Efter muslimernes invasion i 711 blev 

Málagas bjerge et fristed for de kristne som 
flygtede fra udviklingen i byen.

Dhimmier led under et kvælende skatte-
tryk i den nye islamiske stat, først og frem-
mest en kopskat på retten til at eksistere. 
Dertil kom en særskat på landbrug. Bønder-
ne blev som følge heraf muslimer de fleste 
steder, men det bjergrige Málaga var undta-
gelsen, fordi emirens lange arm ikke nåede 
ud i de fjerneste kroge.

De kristne flygtede også fra ydmygelser-
ne. Der eksisterer en hårdnakket myte om 
muslimernes religiøse tolerance i middelal-
derens Spanien, men man behøver blot slå 
op i deres egne værker for at se karakteren af 
denne tolerance. Alle love og bestemmelser 

tilsigtede at de vantro førte en nedværdi-
gende tilværelse, for således nåede de frem 
til en erkendelse af deres fejl og tilskynde-
des til omvendelse, forklarer historiepro-
fessoren Rafael Sánchez-Saus i bogen ”Al 
Andalus y la Cruz”.

Muslimer skulle behandles som overord-
nede. Den kristne havde pligt til at rejse sig, 
når de trådte ind, og måtte ikke ride på hest 
i deres nærværelse. Hans hus blev revet del-
vis ned, hvis det var højere end den muslim-
ske nabos. Hvert trossamfund havde sine 
egne myndigheder, men når en strid invol-
verede begge samfund, talte muslimens lov, 
og en kristen vidneforklaring havde ingen 
værdi for denne lov. 

Muslimske mænd kunne gifte sig med 
kristne kvinder, mens kristne mænd betal-
te med livet for at gøre kur til en muslimsk 
kvinde. Emirerne førte en tålmodig og 
langsigtet politik om undergravning af den 
kristne befolkningsgruppe, og mens den 
langsomt svandt ind, kontrolleredes den 
med hjælp af tilpasningsivrige grever og 
biskopper, som emiren havde overtaget fra 
den gamle samfundsstruktur.

Der er aldrig mangel på kollaboratører i 
et undertrykt folk, og en af de mest skrup-
pelløse var Málagas biskop Hostegesis, hvis 
embedsførelse udløste en ny bølge af flygt-
ninge i 860’erne. Málaga forvandledes til en 
næsten rent islamisk by med en lille gruppe 
af underdanige kristne, mens resten starte-
de en slidsom men fri nybyggertilværelse i 
bjergene.

Her ulmede det store oprør, men da det 
brød ud to årtier senere, var det ikke en kri-
sten, som stillede sig i spidsen for det. Det 
var muladien Umar ibn Hafsun.

ALLIANCEN AF DE INDFØDTE
Muladierne var de kristne som gik over til 

islam. Lige efter invasionen var der mange 
omvendelser af samfundets dårligst stille-
de, som ikke havde noget at miste ved for-
søget, og derefter sivede folk stille og roligt 
over i bekvemmeligheden. Det var ikke ale-
ne praktisk, det var naturligt i et mere og 
mere orientalsk præget samfund.

Men med tiden begyndte muladierne at 
føle sig snydt. De fulgte spillereglerne, men 
blev alligevel behandlet som andenrangs-
borgere i deres eget land, et stort trin over 
de kristne, men lige så langt under araberne. 

I Umars berømte indkaldelse af oprøret 
genlyder det dybe had til undertrykkerne:

”I har alt for længe stønnet under åget af 
en emir, som plyndrer jeres ejendom og læs-
ser uudholdelige byrder over på jer, mens 
araberne overdænger jer med fornærmel-
ser og behandler jer som slaver,” sagde den 
unge herremandssøn, som i spidsen for en 
flok urolige elementer havde grundlagt den 
nye by Bobastro.

Budskabet sprang fra bjergtop til bjergtop 
omkring Málaga, og både muladier og krist-
ne sluttede op om ham. Umars store bedrift 
var at forene de indfødtes grupper. De krist-
ne var normalt tilbageholdende med at gøre 
aktiv modstand, fordi de i modsætning til 
muladierne ikke kunne vente barmhjertig-
hed efter et mislykket oprør, men oprørsle-
derens karisme rev dem med.

Modstandskampen bredte sig fra Málaga 
til naboprovinserne, og i foråret 891 nåede 
frihedskæmperne helt frem til Córdobas 
mure. Emiren Abd Allah var fange i sin egen 
by, og i nogle kritiske dage hang Spaniens 
fremtid på vippen, indtil Abd Allah trodse-
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de sine generalers råd og vovede sig ud af 
porten for at tage kampen op. Her viste de 
professionelle soldater deres overlegenhed 
over for en dobbelt så stor bondehær.

Oprøret var langt fra knust. Kampen bøl-
gede frem og tilbage i mange år endnu, men 
Umar kom aldrig lige så tæt på sit mål igen. I 
899 mistede han i realiteten ethvert håb, da 
han besluttede at vende tilbage til sine for-
fædres tro.

Det er en afgørende og uforklarlig begiven-
hed i Umars liv. Dåben styrkede sandsynlig-
vis hans magtbase i Málagas bjerge, hvor næ-
sten alle var kristne, men muladierne vendte 
ryggen til ham. Seks generationer efter inva-
sionen var det religiøse skel blevet vigtigere 
end følelsen af at tilhøre det samme folk, og 
muladierne kunne ikke acceptere tanken om 
at stå under en frafaldens kommando.

Klippekirken er sandsynligvis konstrueret 
efter Umars dåb, og her begravedes han ved 
sin død i 917. Sønnerne førte modstands-
kampen videre i nogle år, indtil en ny og 
energisk emir (Abd al-Rahman III) tvang 
dem til at kapitulere.

BORGEN PÅ TOPPEN
”Abd al-Rahman besøgte byen, beundre-

de dens storslåede fæstningsværker, målte 
med øjnene dens umådelige afgrunde, og 
han erkendte at intet sted på Jorden kunne 
sammenlignes med dette i styrke og uindta-
gelighed. Og han strømmede over af glæde 
og takkede Allah som havde tilstået ham 
denne erobring,” fortæller krønikeskriveren 
Ibn Adari.

For enden af den stejle vej kommer du til 
Mesa de Villaverde, en flad platform på 56 
hektarer, hvor det var lige så nemt at bygge 
byen som det var at forsvare den bagefter. 
Bobastro blev faktisk aldrig erobret. Beboer-
ne blev sultet ud, da Abd al-Rahman byggede 
en række faste garnisoner hele vejen rundt 
om bjerget. Det var slutningen på en mærke-
lig opslidningskrig, som Bobastros herskere 
havde ført i spidsen for flere hundrede bjerg-
fæstninger af samme type. ”I hver utilgænge-
lig klippe skreg en krage, og på alle høje tinder 

råbte en ged i vildelse,” hed det i arabernes 
malende sprog. Hvert forår rykkede emirens 
hær ud for at plyndre og afbrænde markerne 
under byerne, mens rebellerne så hjælpeløse 
til. Bagefter rykkede de selv ud under Umars 
kommando og gjorde gengæld i de områder, 
som anerkendte emirens autoritet. 

Efter Bobastros fald overgav resten af de 
oprørske byer sig hurtigt, og beboerne blev 
tvunget ned til lavlandet for at gøre nytte 
under opsyn af emirens embedsmænd.

Bobastro blev ødelagt så grundigt at by-
ens beliggenhed gik i glemmebogen indtil 
midten af 1800-tallet. På det tidspunkt var 
der stadig var en smule ruiner tilbage, men 
hundrede år senere blev ødelæggelsesar-
bejdet genoptaget med anlægget af det 
store vandreservoir til turbinerne nede i El 
Chorro. Alligevel er der nogle overraskelser 
tilbage, og så sent som i 2001 opdagede ar-
kæologerne fundamentet til en anden og 
konventionel kirke få meter fra den lille par-
keringsplads, hvor vejen slutter.

Lige ved siden af parkeringspladsen er der 
noget, som ligner en høj oven på bjerget. Det 
er de sammensunkne rester af Umars borg. 
Hestene græsser fredeligt oven på den, og du 
nyder en fantastisk udsigt til landet neden 
for de styrtende afgrunde. På klare dage fejer 
blikket hen over nye bjergtoppe, hele vejen 

til Sierra Nevada, der var yderste grænse for 
den gamle oprørers domæne.

EN GÅDEFULD PERSONLIGHED 
Umar ibn Hafsun kendes kun gennem 

sine arabiske fjenders skrifter. Deres me-
ning om ham var naturligvis meget ufor-
delagtig, men senere har kristne historikere 
også betragtet ham med mistillid.

Han var høj og slank og muskuløs med 
bredt bryst. Dristig, beslutsom, hovmodig 
og stridslysten, trænet i våbenbrug og en 
første klasses rytter, fremgår det af beskri-
velserne. Man får billedet af en frygtind-
gydende fjende. Som ung flygtede han til 
Marokko efter at have slået en mand ihjel i 
slagsmål, men snart vendte han hjem for at 
starte en regulær røverbande, som han med 
tiden forsøgte at give en politisk dimension.

Det er dog ikke nemt at gætte, hvilken 
slags stat Umar havde i tankerne. Statsbe-
grebet var dengang uløseligt knyttet til reli-
gionen, og Umar søgte på skift støtte hos ka-
lifferne i Marokko og Kairouan, som begge 
var fjender af emiren i al-Andalus. Da han 
kun fik gode ord ud af sine bestræbelser, 
prøvede han lige så forgæves at etablere en 
alliance med den kristne konge i Nordspa-
nien. Netop på dette tidspunkt omvendte 
han sig til kristendommen, hvilket uundgå-
eligt måtte så tvivl om hans oprigtighed.

Undersåtterne var utvivlsomt kristne af 
hjertet, men hvad med deres leder? Abd 
al-Rahman følte nysgerrighed for spørgsmå-
let, og under sit ophold i Bobastro lod han 
Umars grav åbne. Da emiren konstaterede, 
at hans gamle fjende faktisk var begravet ef-
ter kristen skik, på ryggen med foldede hæn-
der, blev hans rester ført til Córdoba og kors-
fæstet ved flodbredden mellem ligene af to 
sønner. Når man én gang havde accepteret 
islam, var der dødsstraf for at falde fra, selv-
om straffen i dette tilfælde kom efter døden. 

Ligene hang der til skræk og advarsel i 14 
år, så gik Guadalquivir over sine bredder og 
rev dem med sig ud i havet. 

Egnens hyrder kendte naturligvis klippe-
kirkens uforgængelige rester, men først for 
150 år siden kom de lærde forbi det afsides 
sted, og herefter etableredes sammenhæn-
gen med det mystiske Bobastro, man kun 
kendte fra arabernes gamle skrifter. 
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VILLA BELIGGENDE DIREKTE PÅ   

På stranden i La Cala de Mijas fi nder man denne særegne villa, der 
med sit moderne, arkitektoniske udtryk og fl otte udsigt til Middel-
havet ikke kan undgå at imponere.

Man har haft fokus på at få det fulde udbytte af den gode beliggen-
hed. Således har man i hele den sydvendte fl ade arrangeret enorme 
glaspartier, der følgelig bibringer boligen med et sublimt lysindfald, 
og samtidig sørger for at vandet inddrages i husets indretning. Villaen 
fremstår lys og luftig, fyldt med sollys og den salte middelhavsbrise 
gennem de store åbne glasdøre og vinduer.

 Villaen har et umiskendeligt stringent udtryk opdelt i en hoved-
bygning, som har en fuldt integreret bedstemor-lejlighed med privat 
indgang i ejendommens laveste niveau og et selvstændigt anneks.

Hovedbygningen har 5 soveværelser, 6 badeværelser + et gæstetoi-
let, 2 fl otte stuer hvorfra man kan nyde den skønne udsigt samt et 
stort og fl ot køkken-alrum der passer godt til husets øvrige moderne 
stil, med rene linjer og integrerede moderne hårde hvidevarer.

Det har masser af plads til underholdning, både indendørs og 
udendørs.

Udendørs fi ndes alle de bekvemligheder der skal til for at gøre de 
mange timer man tilbringer udendørs så behagelige som muligt. 

Her fi nder vi fl ere chaiselonger, sofaer, privat adgang til stranden, en 
dejlig privat opvarmet pool og jacuzzi samt en rummelige spise af-
deling, for ikke at nævne et vidunderligt udstyret udekøkken med en 
tilhørende stor grill.

Boligen tæller også med hel unikke faciliteter indendørs såsom en 
opvarmet pool, jacuzzi, sauna, fi tnesscenter og en behagelig hjem-
mebiograf.

Denne unikke ejendom giver dig lyst til bare at slappe af og nyde 
livet.

Huset er udstyret med adskillige teknologiske bekvemmelighed-
er såsom elektriske justerbare persienner for komfort og sikkerhed, 
WiFi indendørs og udendørs, SAT- og SKY-tv og Bang & Olufsen 
lydsystemer. Ud over det er villaen handicapvenlig ved at der er en 
elevator integreret i boligen.

Der er privat garage med plads til fl ere biler.

Pris 5.000.000€ · Ref. 4061· La Cala de Mijas

Publireportage

Et æstetisk pragteksemplar. Det er 
tydeligt, allerede når man ankommer, 
at det hele er gennemtænkt ned til 
mindste detalje – både hvad angår 
udformningen og materialevalget.
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Den spanske syge var alle pandemiers moder. 
Lige nu trækker vi på erfaringerne

AF FREDERIK AVENSTRUP

En ung kvinde vaklede ind ad porten til 
Garnisons Hospitalet tæt på Kongens 
Have i København. Det var en julidag 

i midten af 1918. Mathilde Nielsen, som 
kvinden hed, var sygeplejerske og havde 
ansvar for de militære patienter på Sølv-
gade Kasserne, der var blevet ramt af den 
nye mystiske infl uenza. I to nætter havde 
Mathilde Nielsen passet sin vagt på trods af 
feber, hendes tilstand var nu forværret, og 
hun indfandt sig for at melde sig syg. 

Den 35-årige kvinde fra Valby nåede dog 
aldrig hjem i sin egen seng igen. Hun blev 
indlagt på hospitalet, og ikke længe efter 
døde hun. 

Mathilde Nielsen var det første danske 
dødsoffer for den spanske syge. Der blev 
kun udgivet en  lille notits i avisen som stod 
halvvejs inde, 18. juli 1918, og i dagene, der 
fulgte, bragte avisen yderligere to småar-
tikler. Den ene fortalte læserne, at den unge 
sygeplejerske ifølge statslæge havde været 
»temmelig overbebyrdet med arbejde« på 
grund af epidemiudbruddet, og den anden 
var en lille reportage fra Vestre Kirkegård, 
hvor hun blev begravet. 

Ceremonien i kapellet var, skrev journal-
isten, noget af det mest gribende, han havde 
oplevet, og selv korsangerne blev tydeligt 
bevæget midt i salmesangen. Uden for ka-
pellet befandt et lille hold soldater sig til-
fældigvis, da den hvide kiste blev båret ud, 
og de tog opstilling ved kisten. 

Soldaterne gav nu militær honnør mod 
kisten med den døde sygeplejerske.

I avisen blev Mathilde Nielsen udfoldet 
som en skæbne, men i de følgende måneder 
blev dødsofrene til et tal, der voksede ufor-
trødent. Virussen, som kaldes alle pande-
miers moder, nåede at slå omkring 15.000 
danskere ihjel, mens man på verdensplan 
regner med, at den tog livet af mellem 20 
og 40 millioner mennesker mellem 1918 og 
1919. 

Den spanske syge og coronavirussen, 
som nu bølger hen over jordkloden, er ikke 

samme type sygdom. Pandemien, der ramte 
for godt 100 år siden, skyldtes en infl uenza-
virus, mens coronavirus, eller covid-19, som 
den mere specifi kt hedder, er en alvorlig 
luftvejsvirus, ligesom også Sars var. 

Alligevel er den spanske syge aktualiseret 
på ny på grund af coronaviruspandemien. 
Selv om den gamle sygdom for de fl este af 
os lyder som noget fra en fjern fortid i stil 
med norske brystdråber og hvide galocher, 
er den gamle pandemi i virkeligheden al-
drig blevet sluppet af forskerne. Den er der-
imod blevet indgående studeret for bedre at 
kunne forudse, hvordan store trusler mod 
folkesundheden kan brede sig.

Selv sundhedsminister Magnus Heunicke 
(S) nævnte »den spanske syge i 1918« på 
regeringens pressemøde tidligere på ugen 
som illustration af, hvor alvorligt vi skal tage 
coronavirussen.

»Det er en af de største tragedier i dan-
markshistorien. Men vi vidste også, at en 

ny pandemi kunne komme igen når som 
helst«, forklarer Tommy Heisz, der er forfat-
ter til bogen ’Den spanske syge – da histo-
riens mest dødbringende epidemi kom til 
Danmark’.

Mange af de erfaringer, vi har fra pande-
mien i 1918, trækker myndighederne netop 
aktivt på nu, forklarer forfatteren:

Det, vi kan se nu, er, at, vi har lært noget 
af historien, for historien om den spanske 
syge viser, hvad der sker, hvis politikere og 
myndigheder ikke indretter sig efter alvoren 
og først griber ind for sent og for halvhjertet.

SYGE CIRKUSARTISTER 
OG MARINESOLDATER

Skruer vi tiden tilbage til de tidlige som-
mermåneder 1918 og ser på, hvordan de 
danske myndigheder, medier og befolkning 
reagerede dengang, kan man både se påfal-
dende ligheder og forskelle til i dag. 

Mathilde Nielsens død blev en historie, 

Coronapandemien bølger hen over jordkloden, men vi er ikke 
uforberedte. Det var vi derimod for 102 år siden, da den spanske syge 
slog 20-40 millioner mennesker ihjel på verdensplan. Myndigheder og 
politikere bagatelliserede sygdommen på et alt for tidligt tidspunkt. 

Meget af den viden, vi har i dag om pandemier, er erfaringer fra sygen, 
der ramte os i 1918.
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som optog folk meget, fordi hun var den 
første. På det tidspunkt havde danskerne 
allerede hørt om den her nye sygdom, som 
folk døde af i Europa, og frygten begyndte at 
brede sig i befolkningen. Det svarer til den 
situation, vi stod i sidste uge før de første 
dødsfald.

8. juli 1918 lagde en torpedobåd fra den 
danske marine til kajs i Helsingør fuld af 
syge besætningsmedlemmer. De blev kørt 
til epidemihospitalet i København, og ma-
rinesoldaterne blev siden hen omtalt som 
dem, der bragte sygdommen til Danmark. 
Men i dag ved man at der var sygdomsram-
te danskere flere andre steder i landet. For 
eksempel blev to artister fra et omrejsende 
cirkus syge allerede 7. juli 1918. Også to 
politimænd, der holdt vagt ved cirkusteltet, 
blev smittet. 

I København kom en mand vaklende ind 
hos en militærlæge i Bredgade, og lægen 
konstaterede sygdommen. Manden havde 
været i Berlin og havde boet på hotel, og han 
fortalte, at mange af de andre gæster lå med 
den spanske syge. 

Det minder lidt om det, vi har været ig-
ennem, hvor folk er kommet hjem fra rejser 

i Italien og Østrig og har taget sygdommen 
med sig.

Militærlægen bad patienten om at holde 
sengen, indtil han var rask, men det havde 
han ikke tid til, for han skulle til Jylland.

Lægen forsøgte forgæves at overtale sin 
patient til ikke at rejse, men han endte med 
at tage toget tværs gennem landet.

Forskellen fra andre kendte virusser – og 
nu også corona – er, at den spanske syge ret 
atypisk brød ud midt om sommeren. Og at 
den ramte de unge mellem 20 og 40 år, altså 
folk i deres bedste alder.

HVORFOR BLEV DEN KALDT 
”DEN SPANSKE SYGE”

Forskerne mener i dag, at den spanske 
syge – ligesom coronavirus – opstod fra dyr. 
Den vandrede formentlig fra andefugle til 
svin, og derfra vandrede den videre til men-
nesker. Nogle forskere hævder også, at det 
startede i Frankrig i 1916 eller Kina i 1917, 
mange undersøgelser placerer de første til-
fælde på Fort Riley militærbase (USA) den 
4. marts 1918. 

Der gik rygter om, at den frygtelige syg-
dom stammede fra de stinkende gasdampe, 

der emmede fra de rådne lig ved fronten. 
Soldater under Første Verdenskrig leve-
de under groteske og uhumske forhold i 
skyttegravene, så man mente at sygdom-
men opstod her.

Efter registrering af de første tilfælde i 
Europa spredte influenzaen sig til Spanien. 
Spanske aviser var de første til at rapportere 
om en sygdom, der dræbte befolkningen. 

I resten af Europa og på begge sider af 
de allierede linjer censurerede de al infor-
mation for ikke at demoralisere tropperne 
eller vise svaghed for fjenden. Således blev 
det kun nyhed i de neutrale lande i Første 
Verdenskrig som Spanien var, her blev in-
gen offentliggjorte rapporter om sygdom-
men og dens konsekvenser censurerede, 
i modsætning til de andre lande, der kun 
fokuserede på krigen. Det var det første og 
eneste land, der tog sig af problemet.

Til at begynde med forsøgte de spanske 
medier at give det et fremmed navn som 
‘Soldaten fra Napoli’ eller ‘Sygdommen på 
mode’. Efter at en korrespondent fra The 
Times i Madrid have informeret om situa-
tionen, blev udtrykket “Den spanske syge” 
spredt over resten af verden fra sommeren 
1918.

Og til trods for at Spanien ikke var epi-
centeret, var Spanien et af de lande der blev 
hårdest ramt med 8 millioner inficerede og 
300.000 døde.

 
DEN HELT FORKERTE BACILLE

I 1918 anede man ikke, hvad man havde 
med at gøre. Men man fik selvtilliden til 
hurtigt at finde en kur var imidlertid stor på 
Statens Serum Institut i København, hvor 
man straks forsøgte at knække koden. 

Siden slutningen af 1800-tallet havde man 
gjort nogle gevaldige kvantespring inden for 
bakteriologien, vacciner var udviklet, og no-
gle af de før så dødelige sygdomme var ble-
vet slået ned. 

Oluf Thomsen, der var Serum Instituttets 
afdelingschef i 1918, konkluderede hurtigt, 
at der var tale om den såkaldte pfeiffer-
bacille, som allerede var kendt. Problemet 
var bare, at pfeiffer-bacillen – selv om den 
var konstateret på nogle patienter – ikke var 
årsag til den spanske syge, og det måtte han 
siden erkende. 

Man var på herrens mark, for man kunne 
ikke gennemskue, hvad man havde med at 
gøre. Først 15 år senere fik man mikroskop-
er, der var stærke nok til, at man kunne stu-
dere virus. Samtidig undervurderede man, 
hvor voldsomt sygdommen kunne udvikle 
sig.

AFMÆGTIGHED OG NÆSEBLOD 
Det gik stærkt. Hospitalerne blev snart 

overfyldt, og der blev oprettet nødlazaretter 
mange steder. 

Det er i dag stadig en gåde, hvorfor den 
spanske syge ramte de unge med størst 
brutalitet, og hvorfor dødeligheden derfor 
var så høj blandt de 20-40-årige. Ny forsk-
ning peger på, at det skyldtes, at den ældre 
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generation – dem, der var over 40 år i 1918 – 
tidligt i livet havde været udsat for en infl u-
enza-virus, der gav dem en form for immu-
nitet. Samtidig kan generationen mellem 20 
og 40 år i deres tidlige år have været udsat 
for en virus, der har skabt ændringer i deres 
immunforsvar, så de var ekstra sårbare, da 
den spanske syge ramte i 1918. 

Patienterne havde høj feber, hovedpine, 
afmægtighedsfornemmelse, smerter i 
ørene, diarre, opkast, de hostede sekret op 
og havde blødninger fra næse og mund. 
De fl este der døde havde tydelige symp-
tomer af lungebetændelse, som ikke kunne 
bekæmpes da man ikke havde penicillin. 

Mens myndighederne undervurdere-
de sygdommen, blev borgerne ved med at 
mødes, børn på privatskoler skulle stadig 
møde op og arrangementer blev ikke af-
lyst. Da myndighederne endelig begyndte 
at lukke biograferne og teatrene, havde det 
ikke den store effekt. Sygdommen gik sin 
gang for først at løje af omkring midten af 
august 1918 uden dog helt at forsvinde. 

ANDEN OG TREDJE-BØLGE
I oktober 1918 begyndte danskerne igen 

at blive syge, måneden efter toppede an-
tallet af smittede med næsten 160.000, og 
nu tog sygdommen endnu fl ere med sig i 
døden.

Det var også i andenbølgen, at man begy-
ndte at se, hvad pandemien gjorde ved 
borgerne. Nogle forsøgte at kapitalisere på 
sygdommen og satte annoncer i avisen for 
alskens kvaksalverkure i form af whisky, 
maltøl og cigarer. Andre udviste borgersind, 
og det var netop i den periode, at Køben-
havns Epidemibureau blev dannet af den 
københavnske Lægeforening: Folk meldte 
sig frivilligt i stort antal, også til Røde Kors, 
for at hjælpe de syge medborgere.

Først i løbet af februar 1919 begyndte 
sygdommen igen at klinge af, og i maj 1919 
kunne landet igen ånde lettet op. 

I 1920 kom tredjebølgen af den spanske 
syge, også kaldet efterskælvet, hvor om-
kring 3.000 døde af sygdommen. Hvilken 
virus verden havde været ramt af, og hvad 
der var årsagen til, at 1-2 procent af verdens 
befolkning døde i løbet af relativt kort tid, 
skulle man først fi nde ud af mere præcist i 
2005.

Den spanske syge var en infl uenza A 
H1N1, som i 1918 var helt ny, ligesom coro-
navirussen er for os i dag.

HVEM ER DU SOM BORGER? 
Erfaringerne fra den spanske syge er 

aktualiseret af coronapandemien. Mens 
forskerne trækker på de videnskabelige er-
faringer, kan vi som borgere bruge historien 
til at refl ektere over, hvad vi forventer af 
vores velfærdssamfund og os selv i en sund-
hedskrise af den her skala.

Konsekvenserne af den spanske syge 
var selvfølgelig langt mere vidtrækkende. 
Utrolig mange børn blev forældreløse den-
gang, fordi forældregenerationen var særlig 
udsat, mange døde, og man kunne stå i en 
situation, hvor man var nødt til at overtage 
naboens børn. 

I dag er vi heldige at leve i et velfærds-
samfund, hvor staten påtager sig en masse 
ansvar, men samtidig kan det også have den 
effekt, at man som borger kommer til at op-
føre sig som et barn, der har lyst til at ud-
fordre grænserne og gøre det modsatte af, 
hvad myndighederne siger.

Som vi ser i de her dage og uger, får 
pandemien nogle til at hamstre toiletpapir, 
nogle stjæler og sælger håndsprit til åger-
priser, folk er ligeglade og føler sig krænket 
af, at myndighederne skal bestemme at 
man skal holde sig inden døre og trodser 
disse anvisninger, selvom de er ment for at 
beskytte os. Men der er også andre, der ud-
viser borgersind og føler en forpligtelse til at 
hjælpe deres medborgere. 

Spørgsmålet er: Hvor langt vil vi gå for at 
hjælpe mennesker, vi ikke kender? 

VIGTIGSTE OVERSKRIFTER UNDER SUNDHEDSKRISEN
• Tilbagegang i antal smittede i Málaga.

• Andalucía den eneste provins i Spanien der har overholdt 
karantænen fra starten.

• Skole start kan rykkes helt frem til start juni.

• 640.00 Hurtig corona test bestilt i Kina, de første 9.000 Afprø-
vede i Madrid viser at have fejl, nu er de sendt retur.

• Lokal politi, national politi, guardia civil og offentlig ansatte 
hjælper alle til at desinfi cere alle byområderne.

• Plejehjem er dem der er hårdest ramt, personalet bliver syge 
eller bange, og så er der ingen masker, termometer, etc.

• Militæret fi nder plejehjem forladt af personalet, beboer uden 
forplejning og nogle lå døde i deres seng.

• Medicin mod malaria og gigtlidelser, såsom lupus og reuma-
tisk arthritis giver de bedste resultater mod corona lige nu.

• Kina har udviklet en vaccine mod corona som har haft en pos-
itiv effekt på aber.





What’s hot

PÅSKETID
Bliv inspireret til at pynte op der hjemme 

her til den kommende højtid
AF DIANA GEORGINA SØRENSEN

Påskepynt 4€
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Kanin LED lampe 3€

Fingerringe 
till børn 3€

Fuglehus 4€

Påskepynt 3€

Påskekyllinger 2€

Skumklistermærker 2€

 Metal påskeæg 2€

Serveringsfad 4€

Påskekanin 2€

Gavepose i fi lt 2€

 Nøglering. 
Påskekylling 2€

Stabeltårn 7€Mælkechokolade 1€

Påskeæg i pap, 12cm 1€
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Mal selv-æggebæger 3€

Nøglering 3€

Påskeæg, metal, 15cm 3€

Mulepose 2€

Påskekyllinger 2€

Påskekurv 2€

Mal selv-påskepynt  
2€

Påskekylling 4€

Påskeæg, metal 2€

Påskekylling 1€
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For nogle år siden havde jeg været ig-
ennem omfattende lægetjek på grund 
af vedvarende svimmelhed og var nu 

endt på Skejby Sygehus til MR-scanning af 
hjernen.

Mens jeg sad der i venteværelset, kom 
min gode ven pludselig ind. 

Han havde samme symptomer, hvilket 
var pudsigt, da vi ikke kendte hinandens 
problem og ikke på forhånd havde dis-
kuteret helbred med hinanden.

Nu stod vi der i samme situation - et par 
mænd mellem 30 og 40 år. 

Vi blev hver især kaldt ind til det, vi 
tænkte, var en lille standardundersø-
gelse, inden vi snart efter kørte hjem for at 
fortsætte vores respektive gøremål.

Dagene gik, og jeg fik snart efter den 
ventede opringning, at scanningen var fin 
og intet var unormalt.

Samme dag blev min ven kontaktet - 
han havde en svulst i hjernen! BUM, der 
ændrede det liv sig.

Få dage efter var han igennem en livs-
farlig hjerneoperation, efterfulgt af langt 
sygdomsforløb, genoptræning og et hel-
bred der har taget varig skade. 

Ud over at være ked af det på min vens 
vegne, så bekræftede oplevelsen mig også 
i, hvor tilfældigt livet kan ændre sig. Hvor-
dan vi tager mange ting for givet.

Og netop det faktum, at vi stod der i 
samme venteværelse og med samme 
symptomer, men endte vores uge - ja rest-
en af livet, på hver vores måde, gør det 
så håndgribeligt på den helt urealistiske 
måde.

Selvom det jo ikke er sådan livet hænger 
sammen, så kan jeg ikke lade være med 
at tænke, at var det mig, der var gået ind 
ad den dør, min ven gik ind ad, og havde 
han taget min dør, eller havde skæbnens 
vind blæst bare lidt anderledes den dag, så 
kunne det have været mig, der fik ændret 
min tilværelse for altid.

Men jeg fortsatte mit liv som intet var 
hændt. Eller i hver fald som om næsten 
intet var hændt. 

For et eller andet sted så gjorde oplev-
elsen noget ved mig. Noget var alligevel 
forandret.

Jeg blev pludselig mere opmærksom på, 
hvor sårbart vores liv er, og hvor meget jeg 
skylder at værdsætte det, jeg har.

Ofte er det først, når vi mister det, vi har 
kært, at det går op for os, hvor værdifuldt 
det var, mens vi havde det.

På den måde blev min vens ulykkelige 

situation samtidig en øjenåbner for at 
sætte pris på, hvor godt jeg selv har det.

På det tidspunkt levede min far stadig. 
Hver gang jeg besøgte ham, gik han med 
ud på fortovet for at vinke farvel, når jeg 
kørte derfra ad barndommens gade.

Og HVER gang blev jeg ved med at kig-
ge på ham i bakspejlet, til vi til sidst ikke 
kunne se hinanden mere.

Og hver gang satte jeg pris på, at jeg sta-
dig havde den mulighed. At livet kun er til 
låns og intet varer evigt, var jeg nu blevet 
langt mere bevidst om.

Og i dag, hvor jeg ikke længere har mine 
forældre, er jeg taknemlig for, at jeg nåede 
at blive klar over dette i tide.

Jeg kan derfor stadig se for mig, at min 
far står og vinker til mig. Men endnu vigti-
gere, så nåede jeg at glædes over det, mens 
jeg kunne. Det var pludselig ikke bare en 
selvfølge. 

Men det er ikke bare det levende, jeg 
er begyndt at værdsætte. Det er også tin-
gene og tilstandene omkring mig. Uden på 
nogen måde at vil virke frelst, så er “tak” 
blevet en stor del af min daglige tankevirk-
somhed.

Jeg takker for, hvor godt et job jeg har, 
minder mig selv om, hvor glad jeg er for at 

bo, hvor jeg bor, glædes over de mulighed-
er jeg har osv. Mange af de ting, som i et 
rigt og privilegeret samfund, hurtigt kan 
blive hverdagsagtige, og som vi næsten 
forventer.

Vi kan hurtigt komme til at hige eft-
er ting, som i bund og grund ikke er det 
væsentlige i tilværelsen. Om det er det 
nye fladskærms-TV, samtalekøkkenet eller 
den dobbelte carport, så er det måske slet 
ikke der, vores fokus bør være.

Selvfølgelig går jeg stadig op i økonomi 
og materielle goder. 

Det er vist meget menneskeligt - og 
meget dansk.

Men jeg har dog fået rettet mit blik ind 
på andre og vigtigere værdier. 

Den ene dag har vi det godt og solen 
stråler på vores tilværelse. Men på et split-
sekund kan vi blive væltet omkuld af syg-
dom, skilsmisse, dødsfald, en uberettiget 
fyrring eller noget andet, der ændrer vores 
tilværelse og slår hul i lykken.

Derfor må vi nyde de gode stunder, vi 
har og huske, at de tider der går godt, al-
drig vil komme skidt igen.

Livsglæde kan ikke altid gøres op i, hvor 
mange likes vi har fået på Facebook, men 
skal mærkes i virkeligheden.  

TAKNEMLIGHED
AF JESPER GRØNKJÆR · FORFATTER OG FOREDRAGSHOLDER, LÆS MERE OM HAM PÅ WWW.TRYLLESTAV.DK
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Skal du leje et feriehus, når du skal til 
Danmark og besøge familie og venner?

På www.sologstrand.dk finder du mere end 6.500 attraktive feriehuse  
– mange af dem med Spar Ferie, hvor der er rabat på længere ophold.

Har du et feriehus, du 
overvejer at leje ud? 
Så er Sol og Strand den rette samarbejdspartner!

Sol og Strand Feriehusudlejning . Ilsigvej 21, Hune . DK-9492 Blokhus . Tel: +45 9944 4444

 � Vi passer godt på dit hus og sørger for optimal udlejning. 

 � Det er gratis at komme i gang, og der er ingen bindinger på aftalen.

 � De første 41.800 kroner af lejeindtægten er skattefrie.

 � Du kan selv benytte dit hus i højsæsonen.

 � Kvalitetssikret rengøring.

læs mere på 
sologstrand.dk
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Spanien kunne ikke tiltrække fl ere uden-
landske købere sidste år efter otte års 
kontinuerlig vækst, men det betyder 

ikke, at en krise er rundt om hjørnet.
Udenlandske købere var involveret i 

62.827 spanske boligkøb i 2019 ifølge den 
seneste markedsrapport fra Spaniens sam-
menslutning af jord registratorer, baseret på 
en stikprøve af registreret salg.

Dette resulterede i et fald på 4,1% år-til-
år i 2019, det første fald i antallet af spanske 
boliger købt af udenlandske købere i dette 
årti.

Den lokale efterspørgsel faldt med 2,2% til 
441.048 sidste år, hvilket betyder en samlet 
markedsnedgang på 2,5% til 503.875 span-
ske boliger solgt i 2019.

Efter nationalitet var briterne endnu en 
gang den største gruppe med 8.726 boligkøb 
(14% udenlandsk markedsandel), efterfulgt 
af franskmændene og tyskerne. Helt som det 
plejer at være.

Frankrig var det eneste store marked, der 
opnåede en stigning i købere sidste år, en 
stigning på 1,2%, mens Storbritannien var 
nede med 14,3%, og købere fra de relativt 
små markeder i Sverige (-25,7%) og Schweiz 
(-31,3%) gik helt kold på Spanien i 2019. 
Danmark steg hele 21%, og den danske efter-
spørgsel efter spanske ejendomme er nu den 
største i Skandinavien.

På trods af faldet i den udenlandske efter-
spørgsel sidste år forblev markedsandelen 
for købere fra udlandet stabil på 12,5% af 
markedet, da den lokale efterspørgsel også 
faldt sidste år.

UDENLANDSK EFTERSPØRGSEL EF-
TER SPANSK EJENDOM FALDT I 2019: 
HVORFOR NU, OG HVOR SKAL VI HEN?
Det udenlandske marked har haft en god pe-
riode med kontinuerlig vækst siden 2010, og 
det var uundgåeligt, at efterspørgslen på et 
tidspunkt skulle løbe tør for damp, som det 
sker på alle ejendomsmarkeder. Spørgsmålet 

er hvorfor nu, og hvad kan vi forvente frem-
adrettet.

Man skal være opmærksom på at faldet 
sidste år kun var på små 4%, ikke en stor ned-
gang som i 2008, så der er endnu ingen tegn 
på, at udenlandske købere er på vej væk fra 
det spanske ejendomsmarked. Slet ikke. Som 
jeg også tidligere har været inde på, ser det 
ud til, at den faldende efterspørgsel er bun-
det i Storbritannien og endda er begyndt at 
forbedre sig i de andre lande, herunder skal 
især nævnes Danmark.

Ikke desto mindre vil faldet i udenlandske 
købere sidste år og den nedadgående ten-
dens, som vi nu kan se, udgøre en udfordring 
for alle de nye projekter, der i øjeblikket er til 
salg på Costa del Sol og Costa Blanca, hvoraf 
mange er rettet mod udenlandske købere.

CORONAVIRUS FANGER DET SPANSKE 
SOMMERHUSMARKED PÅ ET FØLSOMT 
TIDSPUNKT!
Det står nu klart, at Coronavirus vil gøre ska-
de på salget af ferieboliger i Spanien i mindst 
et par måneder i løbet af den vigtigste peri-
ode på året – nemlig foråret hvor der tradi-
tionelt set, sælges mange boliger i Spanien. 
Dette kommer oveni den lette modvind der i 
forvejen er på markedet.

Alt hvad du hører om disse dage er Coro-
navirus COVID-19, og selvom livet ser ud til 
at gå som normalt, er tingene værre, end de 
ser ud. Lande som Italien forventes at miste 
mere end ti millioner turister i de næste tre 
måneder, verdens største mobile tech-messe 
Mobile World Congress i Barcelona er blevet 
annulleret i år, og Europas største regionale 
fl yselskab Flybe samt det store skandinavi-
ske fl yselskab Norwegian air er ved at kol-
lapse efter et fald i bookinger, der er knyttet 
direkte til coronavirus.

Når det gælder det spanske ejendomsmar-
ked, er det historisk set altid årets første seks 
måneder der tegner sig for de fl este salg af 
fritidsboliger. Mere end 70% af salget fi nder 

sted i første halvår, især 2. kvartal perioden 
fra april til juni er den absolutte højsæson. 
Men nu ser det ud til, at Coronavirus vil for-
årsage en betydelig nedgang af europæiske 
fl yrejser i løbet af de næste tre til seks må-
neder og det er ikke svært at forestille sig, at 
dette vil have en stor negativ indvirkning på 
det spanske salg af fritidsboliger, da poten-
tielle købere går glip af vinduet og udsætter 
eller annullerer deres købs planer i år.

I så fald vil en Coronavirus-modvind fange 
det spanske ejendomsmarked på et følsomt 
tidspunkt, hvor der i forvejen er fald i både 
lokal og udenlandsk efterspørgsel efter boli-
ger i Spanien. Forbrugertillid er altid nøglen 
til ejendomsmarkedets succes og sundhed 
og et faldende salg vil ikke ligefrem øge for-
brugertilliden. Man kan håbe på situationen 
ændrer sig i løbet af et par måneder og at 
mange af de kunder, som ville være kommet 
i marts/april i stedet sætter sig på en fl yver i 
maj/juni/juli. En ting er ganske vist – Coro-
navirus ender med at reducere salget af 
spanske sommerhuse i 2020.

Bolig-udland mener: De købere der allige-
vel kommer til Spanien i løbet af marts, april 
og maj for at købe en feriebolig, vil have et 
stort ”tag-selv-bord” af gode produkter til 
salg. Både gensalg og projektsalg markedet 
er fyldt godt op med spændende produkter 
og både bygherrer og private sælgere er til at 
forhandle med!

Man kan også sætte spørgsmålstegn ved 
hvor lang tid man bør vente med at inve-
stere! Aktiemarkedet falder og bankerne til-
byder minusrenter af ens indestående. Det 
gør, alt andet lige, investering i fast ejendom 
i Spanien til den absolut bedste investerings-
case i markedet pt.

Bolig-udland.dk arbejder fra egne lokal-
kontorer langs hele den spanske middel-
havskyst og hjælper med både køb, salg og 
udlejning i Spanien. Kontakt os på info@
bolig-udland.dk for en snak om jeres mulig-
heder. 

ANALYSE AF EFTERSPØRGSEL I 2019 
OG EFFEKTEN AF CORONAVIRUS!

Sol Properties

CHRISTIAN BOESEN - INDEHAVER AF BOLIG–UDLAND.DK – SPANIEN SPECIALISTEN

BOLIG-UDLAND.DK - MAIL: CHRISTIAN@BOLIG-UDLAND.DK
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Unik tur med besøg i den gamle “hippie-borg” El Castillo de Castellar” med rundvisning af en af de lokale, “betal hvad du mener 

det er værd frokost “ hos Jamies gastronomiske forening samt vinsmagning og tapas i Manilva. Begrænset deltagertal. Pris: 70 

Euro som dækker transport, rundvisning og lokalguide, vinmuseum, smagsprøver samt to rejseledere: Pia Bruun og vinekspert 

Frederik Avenstrup.

Den gamle hippie-borg El Castillo del Castellar blev i 1970’erne invaderet af tyske hippier som ønskede at etablere et nyt sam-

fund. 50 år eft er besøger vi byen: Hvordan gik det med drømmene? Hvem holder til bag de tykke mure? Vi bliver vist rundt og 

der er mulighed for at spise frokost hos Jamies Gastronomiske Forening: Betal hvad du synes er rimeligt! Bageft er går vi ombord 

i lokale vine i Manilva sammen med vinekspert Frederik Avenstrup og hvis vejret tillader det smager vi på vine og lidt tapas og 

nyder en forrygende udsigt over kysten. Vil du med?

Obs: Smagningen gennemføres kun ved minimum 20 deltagere. Køb 

af billetter er ikke omfattet at fortrydelsesretten. Tilmelding er derfor 

bindende og købte billetter refunderes ikke ved afb ud eller udeblivelse.

K O M  PÅ  T U R  M E D  S O L K Y S T E N

Historisk Hippie-borg og vinsmagning

Pia Bruun pia.bruun@gmail.com
AFLYST PÅ GRUND AF CONV-19, MERE INFO NÅR VI VED MERE



Verden står over for en nødsituation, 
som man ikke har set længe, der har 
lammet landets daglige liv. De alvor-

lige indespærringsforanstaltninger, der er 
vedtaget i de fleste EU-lande, har allerede 
haft store økonomiske og arbejdsmæssige 
konsekvenser, som uden tvivl vil sætte alle 
landets iværksættere og virksomheder på 
prøve.

På det seneste har vi hørt meget om ERTE 
(midlertidig ansættelsesregulering) og ERE 
(ansættelsesregulering), men hvad betyder 
det egentlig?

Der er flere situationer, der kan føre til, 
at en virksomhed vælger en eller anden 
form for at reducere sine personaleomkost-
ninger for at kunne modstå en økonomisk 
krise.

Selvom begge muligheder kan bruges 
som en måde til at give en økonomisk pause 
på tekniske, organisatoriske eller produkti-
onssituationer, som virksomhederne kan 
lide under, adskiller disse to sig hovedsa-
geligt i varigheden af   deres konsekvenser. I 
tilfælde af ERE er de endelige, og i tilfælde af 
ERTE er de kun midlertidige eller specifikke.

Den midlertidige ansættelses model 
(ERTE), er reguleret ved lovgivningen og 
består af en procedure til reduktion af timer 

eller midlertidig suspension af arbejdskon-
trakter uden tidsbegrænsning, som kun 
kan udføres i virksomheder, der har en 
midlertidig krise, konjunkturelt problem, 
eller på grund af force majeure, såsom 
den nødsituation vi befinder os i lige nu, 
på grund af sundhedskrisen forårsaget af 
coronavirusen. 

Denne metode giver ikke nogen kom-
pensation til fordel for arbejdstagerne, men 
giver ret til at kræve arbejdsløshedsunder-
støttelse fra staten, forudsat at man opfyl-
der de lovligt etablerede krav til dette, og 
arbejdsgiveren skal holde arbejdstageren 
registreret og fortsætte med at betale hund-
rede procent af arbejderens seguridad soci-
al (social bidrag) til staten.

ERE (arbejdsregulering) er også reguleret 
ved lovgivning, men denne er en admini-
strativ proces, der behandles, når en virk-
somhed definitivt ophører med sin aktivitet 
eller har økonomiske problemer så vigtige, 
at de kun kan løses med at afskedige en 
del af personalet. Dette system indebærer 
kompensation for de afskedigede ansatte, 
der svarer til 20 dage for hvert år, de har 
arbejdet i virksomheden, samt retten til 
at kræve arbejdsløshedsunderstøttelse fra 
staten, forudsat at man opfylder de krav 

som er etableret af lovgivningen.  
Det er vigtigt at skelne mellem en nor-

mal ERTE og en, der stammer fra force 
majeure.

Nu har vi forklaret forskellen mellem dis-
se, så nu vil vi gå lidt ind på de sidste foran-
staltninger som regeringen har annonceret. 
Da behandlingen af en normal ERTE-pro-
ces i de områder, der især er berørt af coro-
navirusen, er klart kompliceret i den nuvæ-
rende nødsituation og den også ville være i 
strid med sundhedsmyndighedernes anbe-
falinger, fordi det er nødvendigt at forhand-
le med arbejderne, og fordi tidsrammerne 
der snakkes om, måske kan blive store. 

Derfor er det sandsynligt, at det ender 
med at muligheden for at afbryde arbejds-
kontrakter på grund af force majeure bliver 
accepteret, eller at der fastlægges ekstraor-
dinære foranstaltninger.

Men hvad betyder force majeure inden 
for lovgivningen?

Lovgivningsmæssigt, kan man tale om 
force majeure, når der opstår en uundgåe-
lig nødsituation situation, der gør at det er 
umuligt at fortsætte med en arbejdskon-
trakt i en virksomhed, samt ved en myndig-
hedsafgørelse, der forhindrer fortsættelsen 
af   arbejdskontrakten.  

MARISA MORENO - ADVOKAT (INFO@JUSTLAW.ES) - WWW.JUSTLAW.ES  /  WWW.DANSKADVOKAT.ES 

KONSUL FOR DANMARK I ANDALUSIEN OG EXTREMADURA

Privatøkonomi

REDUKTION AF ARBEJDSTAGERNE 
I TILFÆLDE AF KRISE
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Spanien er et attraktivt ferieland og 
mange vælger at købe en feriebolig 
i Spanien. Hvis et ægtepar sammen 

køber ferieboligen vil denne automatisk 
indskrives i spansk ejendomsregister som 
værende fælleseje. Mange tror fejlagtigt, at 
selvom kun den ene ægtefælle underskriver 
købsdokumentet, så er boligen alene denne 
ægtefælles ejendom. Det er dog ikke tilfældet 
da det afgørende er, hvorvidt den person der 
underskriver købet er gift eller ej det øjeblik 
købet underskrives. Hvis personen der un-
derskriver købsdokumentet er gift vil ejer-
skabet af boligen i Spanien anses som en del 
af ægteskabets ejendom/aktiv medmindre 
andet bevises da købet anses foretaget med 
fælles midler. Skal boligen erhverves alene af 
den ene ægtefælle skal dette afklares allerede 
i købsskødet enten via ægtepagt om særeje 
eller det på anden måde bevises at midlerne 
som ejendommen erhverves for, stammer 
fra midler alene tilhørende denne ægtefælle. 

Ofte køber man boligen med henblik på 
at benytte denne i mange år til ferieophold 
i Spanien mens man forbliver bosiddende 
i sit bopælsland. I visse tilfælde beslutter 
ægteparret at blive skilt og der skal foretages 
bodeling af de midler ægtefællerne sammen 
ejer. Det er for begge parter en uvant situa-
tion hvor der skal tages mange beslutninger. 
I den bodeling der foretages i bopælslandet 
glemmer folk ofte at inkludere ferieboligen i 

Spanien. Mange tror fejlagtigt at denne bolig 
ikke skal inkluderes i bodelingen der udarbe-
jdes i bopælslandet da boligen er beliggende 
i Spanien. Det er dog vigtigt at man husker at 
inkludere ferieboligen i Spanien også. 

Ved bodeling skal ligeledes overvejes hvad 
skal ske med ferieboligen i Spanien. Ønsker 
man at sælge denne? Skal den ene af parterne 
overtage boligen ? Uanset hvilken beslutning 
der tages er det vigtigt man tager højde for de 
procedurer der skal gennemføres hos myn-
dighederne i Spanien. Hvis det besluttes at 
sælge boligen er proceduren samme som et 
“almindeligt” salg hvor diverse dokumenter 
skal fremskaffes (Energi attest, Certifikat Ejer-
forening, m.m.) og der skal tages højde for de 
omkostninger der er forbundet med salget 
(Plusvalia skat, eventuelle omkostninger til 
annullering af lån, ejendomsmæglersalær og 
kapitalgevinst skat ifald der er fortjeneste). 

Hvis den ene part ønsker at overtage 
ejendommen alene er det specielt vigtigt at 
ferieboligen inkluderes i den bodeling der 
foretages i bopælslandet. Når bodelingen 
er registreret i bopælslandet skal ejerskiftet 
nemlig registreres hos de spanske myn-
digheder også. Der er ikke automatisk komu-
nikation om skift i ejerforholdet til de span-
ske myndigheder, men man skal selv sørge 
for at få ændringen registreret hos spansk 
ejendomsregister. At den spanske ejendom 
nævnes tydeligt og indgår i bodeling kan i 

visse situationer give reduktion i omkostnin-
gerne til registrering af ejerskiftet i Spanien 
da der ved skilsmisse er undtagelser i skat-
tebetaling i Spanien. Med oversættelse af 
bodeling overdrages ejendommen i Spanien 
via notar og det nye ejerforhold indskrives i 
spansk ejendomsregister. 

Denne procedure har omkostninger og 
kan føles besværligt grundet sprogproble-
mer samt manglende kendskab til proce-
duren. Men det er yderst vigtigt at denne reg-
istrering af ejerforholdet bliver gennemført 
da det efterfølgende kan give problemer. Er 
denne procedure ikke foretaget kan det bl.a. 
give problemer hvis ene-ejeren af boligen, år 
efter skilsmissen, beslutter at sælge boligen. 
Hvis ikke den tidligere ægtefælle er skrevet 
ud af ejerforholdet er det ikke muligt at 
sælge boligen uden dennes samtykke.  I visse 
situationer er forholdet mellem de tidligere 
ægtefæller fint og situationen kan løses. Men 
i andre tilfælde er det ikke behageligt at skulle 
bede den tidligere ægtefælle om denne tje-
neste og ifald den tidligere ægtefælle er gået 
bort er det slet ikke muligt. I værste fald vil 
det være nødvendigt at gå rettens vej for at 
få ejerforholdet afklaret med dertilhørende 
omkostninger og tidshorisont. 

Derfor er det vigtigt at få afklaret situa-
tionen omkring ejerforholdet af ferieboligen 
i Spanien og få gennemført de relevante pro-
cedurer hos de spanske myndigheder. 

HUSK AT REGISTRERE EJERSKIFTE  
VED SKILSMISSE

Privatøkonomi

LENA GRØN OG HEIDI S. ANDERSEN FRA GRØN & ANDERSEN KONSULENTBUREAU 

INFO@GRON-ANDERSEN.ES ELLER  TELEFON 951910649 ELLER MOBIL 647911302





Ref. 4052 Monte Alto Benalmadena
Villa beliggende i det eftertragtede område Monte Alto. 
Villaen består af tre soveværelser, hvoraf det ene ligger 
på første sal. To badeværelser. Dejlig køkken med udgang 
til et rum med vaskemaskine samt opbevaring. Det er 
muligt at åbne til stuen/spisestue. Skønne områder med 
terrasse rundt omkring huset, og så en dejlig privat pool. 
Ligeledes er der også en lukket garage til ejendommen. 
Pris 349.000€

Ref. 4007 Miraflores
Cozy dejlig Penthouse lejlighed beliggende lige ud til 
Miraflores Golf hul nummer 9. Fantastisk udsigt, med stor 
skøn terrasse og lækker indrettet med to soveværelser, to 
badeværelser og åben køkken ud til en dejlig stue med 
udgang direkte til terrassen samt parkering i underetagen. 
I gå afstand til Golf samt restauranter. Pris 199.000€

Ref. 3540 La Quinta Golf
Nydelig lejlighed, beliggende ud til La Quinta Golf, med 
flot åben udsigt. Dejlig 20m2 stor overdækket terrasse. 
Består af 3 soveværelser, 2 badeværelser, køkken og 
stue/spisestue. Integreret A/C. Fællesparkering. Flotte 
fællesområder med have og pool. Pris 230.000€

Ref. 3607 Benalmadena Costa
Flot penthouselejlighed beliggende i gå afstand til mid-
delhavet og indkøbsmuligheder. Lejligheden består af 
to soveværelser (oprindelig tre), to badeværelser, en stor 
stue og lækkert åbent køkken. Stor terrasse på mere end 
60m2 med havudsigt. Alt i et plan. Desuden er der garage 
og kælderrum med i prisen. Pris 395.000€

Ref. 3839 Torremuelle, Benalmadena
Skøn stor villa med en fantastisk udsigt ud over middelhavet. In-
deholder 4 soveværelser, 3 store badeværelser, fra spisestuen er 
der en stor terrasse hvor der er plads til at hygge og spise. Stor 
stue med pejs og en fantastisk udsigt ud over middelhavet. De-
suden et stort åben køkken. På næste etage er der 3 soveværels-
er, kontor samt et vaskerum. Stor terrasse hvor der er bygget bar i 
afrikansk stil med forskellige spil. Stor pool hvor der kan svømmes 
samt hyggelig haveanlæg. To lukkede garager. Pris 649.000€

GIPE NR. 3629

Skat (AJD), Moms (IVA) Skat (ITP), Notar, Tinglysning etc. er ikke medregnet i priserne.

Paseo Jesús Santos Rein 11 • Edif. Vega, local 4 • 29640 Fuengirola
Tel: 952 198 641 • Fax: 952 198 642

www.aaestates.com - email: info@aaestates.com

Andersen & Andersen Estates S.L.

VI MANGLER BOLIGER TIL VENTENDE KUNDER.
RING TIL OS OG FÅ EN UFORPLIGTENDE BOLIGSNAK MED OS.

Andersen & Andersen Estates S.L.

Ref. 4033 Torreblanca Fuengirola
Nøglefærdig penthouse med 3 soveværelser, 2 
badeværelser, åbent køkken, stue og terrasser på 45 m2 
mod syd vest, med en fantastisk panoramaudsigt over 
havet, Fuengirolabugten og bjergene. Spektakulære 
fællesarealer, herunder pool af strandtype med boble-
zone, børnepool, avanceret fitnesscenter med sauna, 
social klub med gourmetrum, chillout-område, grillplads 
og sommerkøkken, Pris 685.000€

Ref. 4056 La Sierrazuela
Nybygget villa i fantastisk kvalitet og alt i et plan. Beliggende med en skøn 
udsigt til havet samt bjerge. Villaen består af 3 soveværelser, 3 badeværelser, 
en meget stor rummelig stue og spisestue, et fantastisk stort køkken med 
udgang til den skønne terrasse og poolen. Boligen er placeret perfekt mht. 
solen, ugenert samt tæt på alting. I forbindelse til huset er der en stor dob-
beltgarage. Huset er ikke helt færdig, der mangler ca. 60.000€ for at gøre det 
færdig og få ibrugstagningstilladelsen fra kommunen, dette skal lægges oveni 
prisen hvis man ikke selv ønsker at lave det. Pris som den står nu 899.000€

Ref. 4005 Torreblanca del Sol
Skøn villa med egen pool på 172m²,  med smukke terrasser 
og grønne haver. Første etage består bl.a. stue med pejs, 1 
soveværelse, 1 badeværelse, fuldt monteret køkken, opbevar-
ingsrum samt stor overdækket terrasse med en vidunderlig uds-
igt ned over middelhavet. Stue etage består af en stor stue, 1 
soveværelse, 1 badeværelse, plus et 1 alt-muligt-rum, som også 
kan bruges til værelse. Direkte adgang til have og pool område. 
Der er A/C i hele huset. Stor carport med skabe. Pris 390.000€

Ref. 4055 Villa Bonita, Campo Mijas
Vidunderligt rækkehus beliggende i rolige omgivelser tæt på alting. 
Flot byggeri med store rum, 3 soveværelser, 2 badeværelser samt 
toilet. Køkken og bryggers, der er mulighed for åben køkken. Stu-
en er stor og hyggelig med en pèjs. Store flotte terrasser. Egen have 
på 71m2. Stor garage i kælderen. Der er varmepumpe (varme/køl) 
i alle soveværelser og i stue, som giver den rette temperatur 365 
dage om året. Udsigt over en ubebygget dal samt til Mijas Bjerget. 
Dejlig stor fælleshave og lækkert poolområde. Pris 295.000€



GIPE NR. 3629

Andersen & Andersen Estates S.L.

Skat (AJD), Moms (IVA) Skat (ITP), Notar, Tinglysning etc. er ikke medregnet i priserne.

Paseo Jesús Santos Rein 11 • Edif. Vega, local 4 • 29640 Fuengirola
Tel: 952 198 641 • Fax: 952 198 642

www.aaestates.com - email: info@aaestates.com

Andersen & Andersen Estates S.L.

LUKSUS LANDSTED
FEM BOXE TIL HESTE EGEN INTERNATIONAL 
DRESUR RIDEBANE

Luksus landsted med 5 boxe til heste, egen international dresur ride-
bane, virkelig et helt fantastisk sted hvis man elsker naturen og sine 
heste, med mulighed for at elske sine interesser. Cortijoen består 
af 6 soveværelser, 6 badeværelse, et kæmpe køkken, en stor stue/
spisestue, samt meget andet.
I ejendommens ude areal er der et udendørs køkken, en særskilt 
bolig ved hestestaldene, en vidunderlig stor have med en hel fantas-
tisk pool. Boligen befi nder sig i kort afstand til Coin by (5 min.), til 
Malaga er der 15 min i bil og til Lufthavnen er der kun 20 min kørsel. 
Endvidere er der et skønt barbecue område. Parkeringsplads til 6 
biler plus to garager. Dette landsted bør ses.

PRIS: 2.650.000€
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AEDAS HOMES LANCERER LIVE, DEN 
FØRSTE PLATFORM, HVOR MAN KAN LAVE 

ET LIVE BESØG PÅ ET NYBYGGERI

Javier Sánchez, CMO; “Hos AEDAS Homes har vi vovet at fores-
tille os fremtiden inden for bolig-markedsføring og med Live har vi 
formået at få det til at blive en realitet”

Januar 2019.- AEDAS Homes, en af de førende udviklere på boli-
gmarkedet i Spanien, har skabt Live, den første live virtuelle rund-
visning i huse via Internettet.

Live er et projekt designet til at lette kunderne, især dem, der er 
bosiddende i udlandet, visualisering af deres fremtidige hjem og 
svar på tvivl på den mest behagelige måde. “På denne måde un-
dgår vores kunder at skulle rejse frem og tilbage, vi skaber tillid, og 
vi fremskynder købsbeslutningsprocessen,” siger José Luis Leirós, 
direktør for innovation og ansvarlig for projektet.

Virksomheden har formået at få Live til at gå fra koncept til virke-
lighed på få måneder ved at kombinere på en opfindsom måde tre 
universer, der hidtil blev brugt adskilt inden for nybyggeri-promov-
ering: 3D-modeller, et virtuelt tv-sæt og Internettet.

HVORDAN FUNGERER LIVE I 3 TRIN?
Trin 1: Vi opretter en 3D-model af de  nye bolig kampagner og 

visualiserer den med en videospilmotor.
Trin 2: Vi integrerer en kommerciel rådgiver, der er på en virtuel 

scene i 3D-modellen.

Trin 3: Vi sender et livesignal, og kunden opretter forbindelse via 
videoopkald.

“Vi taler om et unikt kommercielt og teknologisk værktøj, der går 
langt ud over det traditionelle virtuelle besøg, som vi kender det,” 
forklarer Leirós.

Publireportage

Boligudvikleren har præsenteret Live, et unikt innovations- og marketingprojekt,  
der giver kunder mulighed for at oprette direkte forbindelse med den kommercielle  

rådgiver og besøge deres nye, endnu ikke færdigbyggede hus sammen.
Kunden kan forbinde sig komfortabelt fra sin mobil, tablet eller pc og indgå en  

samtale, mens rådgiveren fører dem gennem kundens fremtidige hjem og fælles  
områder, forklarer detaljerne i projektet og svarer på evt. tvivl i samme øjeblik.
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KONTAKT INFORMATIONER

Comunicación de AEDAS Homes 

Jorge Salido Cobo
jsalido@aedashomes.com

+34 91 048 90 06 / +34 674 18 76 46

HVORDAN FÅR DU ADGANG TIL LIVE?
Den første kampagne, hvor denne nye tour er tilgængelig, er Va-

nian Gardens i Estepona (Málaga), hvor den første fase kommer til 
at stå færdig i slutningen af   dette år. De interesserede kunder skal 
kun besøge live.aedashomes.com og booke deres besøg gennem en 
kalender. Du modtager en bekræftelses via e-mail og et link til en 
gratis videoopkaldstjeneste for at oprette forbindelse. Bare klik på 
linket, og uden at skulle installere noget vil browseren gøre resten 
for at overføre kunden til kampagnen.

Engang tilsluttet, modtager rådgiveren kunden på et tv-plato ud-
styret med store skærme, der vil vise til mindste detaljeret placering 
og hovedkarakteristika for boligprojektet. Derefter vil den kommer-
cielle rådgiver, perfekt integreret i 3D-modellen, vise kunden ig-
ennem de tilhørende fælles områder (have og pool) og gennem de 
forskellige værelser i huset (terrasse, stue, køkken, soveværelser og 
badeværelser). Derudover vil kunden kunne sætte pris på den reelle 
udsigt, som man vil kunne nyde fra huset.

”Live er ikke en monolog. Det centrale er, at der etableres en sam-
tale, så kunden kan stille spørgsmål i realtid eller bede om at vende 
tilbage til et bestemt rum for at se det igen”, fremhæver Javier Sán-
chez, Chef Innovation & Marketing Officer (CMO).

FØRSTE REAKTIONER
Efter den stille lancering af denne innovative oplevelse for et par 

uger siden, har modtagelsen hos de første kunder ikke kunnet være 
mere positiv. ”Live er en fantastisk oplevelse. Det har hjulpet mig til 

at forstå boligprojektet meget bedre, finde ud af, hvordan husene vil 
se ud, og at afklare al min tvivl, som om jeg personligt var på besøg 
i Spanien”, siger Nils, der leder efter et nyt hus på Costa del Sol fra 
sit hjemland, Norge.

”Live repræsenterer en højteknologisk ejendomsmarkeds-
føring ved at byde en ny model for direkte dialog med kunden 
overalt i verden. Denne nye oplevelse er mere magtfuld, når det 
gælder skabelse af tillid og muligheden for at bringe vores udbud 
af nybyggerier på et marked, som vi aldrig har gjort før, ”afslutter 
Sánchez.

OM AEDAS HOMES
Boligudvikleren AEDAS Homes debuterede på Børsen i Madrid 

den 20. oktober 2017 med en markedsværdi på mere end 1.500 mil-
lioner euro og er en reference virksomhed inden for denne sektor 
på nationalt niveau. Virksomheden spiller en fremtrædende rolle 
i den nye fase af den spanske ejendomssektor, en cyklus, der skal 
være præget af professionalisme og strenghed.

AEDAS Homes har en portefølje af boliger på mere end 1,5 mil-
lioner kvadratmeter. Et område, der skal udvikle mere end 14.500 
boliger i de vigtigste områder i landet og dets omgivelser, både in-
den for fast ejendom og økonomiske vilkår: Centrum, Catalonien, 
Levante og Balearerne, Andalusia og Costa del Sol.

For mere information: live.aedashomes.com
Vídeo: youtube.com/watch?v=avZ3jELJluM&feature=youtu.be



Apartments
3 or 4 bedrooms starting from 170 m²



Semi-Detached Houses
4 bedrooms up to 245 m²



Golf
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EL PARAÍSO
GOLF CLUB

El Paraíso er 
beliggende 14 km. 
fra Marbella i en dal 
omgivet af bjerge 
med storslået udsigt 
over kysten.

AF DIANA GEORGINA SØRENSEN
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Golf

El Paraíso blev designet af Gary Player og 
åbnede i 1973, og er i dag en af de æld-
ste etablerede baner på kysten. I mere 

end fyrre år har det været et mekka for golf, 
uanset om man har et højt eller lavt handi-
cap, eller bare ønsker at nyde en runde golf i 
din ferie, så tilbyder denne bane golfspillere i 
alle aldre og evner en spændende udfordring.

Faciliteterne er enestående - frodige fair-
ways brydes af bølgende vandløb, akkom-
pagneret af palmer og en overflod af ekso-
tiske planter, herunder nerier, jacaranda og 
mimosas. Søer er et hjem for vandfugle og de 
mindre heldige golfkugler! Uden tvivl er El 
Paraíso Golf Club en veludviklet bane, som 

golfspillere aldrig bliver trætte af at spille 
på og ser frem til at vende tilbage til en ny 
chance for at erobre!

Hul 6. Par 5. Med mange gode golfhuller at 
vælge imellem, er hul 6 uden tvivl det bedste 
hul på banen. Slagene skal være nøjagtige 
for at undgå de to velplacerede bunkere, til 
venstre og højre, og dit andet skud skal helst 
placeres i venstre side af fairwayens cen-
trale del, hvis man helst vil undgå søen, der 
fanger enhver uheldig bold. Til sidst skal din 
fremgangsmåde igen være så nøjagtig som 
muligt, til en todelt green, for at man over-
hovedet skal have en chance for den undvi-
gende birdie. 

KONTAKT INFORMATIONER

EL PARAISO GOLF CLUB
Urb. El Paraiso, Ctra. de Cádiz, km 167,
Estepona, Málaga, Spain
Tel: (+34) 952 883 835
Email: reservas@elparaisogolf.com
Web: www.elparaisogolf.com

FACILITETER

Buggies, Trolleys, Putting Green, Driving 
range, Golf kursus, Klubhus, Restaurant, 
Hotel, Pro-Shop

BETINGELSER

Handicap Begrænsning: Mænd 28, 
Kvinder 36
Kun Soft Spikes

RUTE INFORMATION

18 huller, Par 71
6131-5912-4998



Solkysten Golf Service
Vi hjælper dig med alt det du har brug for, 

til den ultimative golf oplevelse.

Solkysten Golf Service
Avenida Arias maldonado, 2 · Edifi cio El Molino, ofi cina 5 · 29601 Marbella, Málaga

0034 952 472 248 · golf@solkysten.eu

LEJE AF GOLFUDSTYR
Priser for leje af golf-udstyr:

Pris pr. dag fra…… 20,00€

Pris pr. uge fra…… 60,00€

UNDERVISNING
Undervisningen kommer til at foregår på 

Calanova Golf, med områdes mest anerkendte golfi ns-

truktør. Han har gået på verdens bedste golfskole i USA 

og taler fl ydende engelsk.

Begynderkursus

5 dages begynderkursus (1 time hver dag), 

med en af områdes bedste golfi nstruktører 

250€ per person for hele forløbet.

Øvede

1 time med TrckMan 60€ pr. Person. Over 5 timer 50€ i 

timen.

2 Personer 1 time 70€. Over 5 timer 60€ i timen. 

3 Personer 1time 75€

18 huller med 3 personer 250€

9 huller med 3 personer 150€

(Han kommer gerne ud og spiller på andre baner)

Priserne er incl. de bolde og køller der bliver brugt til 

undervisning

GOLFPAKKER
Her får du de bedste tilbud på golf-hotel-bil.

Antequera

Cadiz

BIL
Det er altid rart at have styr på tingene og det gælder 

også leje af bil, så du kan køre rundt i 

det dejlige Spanien og ikke mindst til de udvalgte golf-

baner. Hos Solkysten Golf Service samarbejder vi med 

det danske biludlejningsfi rma HELLE HOLLIS.

OPHOLD
Vi hjælper dig med at fi nde det bedste ophold, 

tæt på hvor du skal spille.

UDFLUGTER
Kombiner dit golfophold med forskellige 

udfl ugter til de omkringliggende seværdigheder, med 

en dansk guide. Få en hel unik oplevelse sammen med 

Solkysten.



CERRADO DEL AGUILA GOLF & RESORT
9 huller: Normalpris 35€ / Vores pris 30€
2X9 huller: Normalpris 50€ / Vores pris 40€
Buggy til 9 huller: 20€
Buggy til 2x9 huller: 30€

MIJAS LOS LAGOS
18 huller 6/4-12/4: Normalpris 85€ / vores pris 75€
18 huller 6/4-12/4 før kl. 10:00: Normalpris 60€ / vores pris 55€
18 huller 13/4-30/4: Normalpris 95€ / vores pris 85€
18 huller 13/4-30/4 før kl. 9:00: Normalpris 66€ / vores pris 61€
Buggy: 35€
Buggy Early Bird: 28€

EL CHAPARRAL GOLF CLUB
18 huller incl. buggy: Normalpris 90Euros / Vores pris 75€
18 huller incl. Buggy eft er kl. 14:00: Normalpris 69€s / Vores pris 64€

MIJAS LOS OLIVOS
18 huller 6/4-12/4: Normalpris 78€ / vores pris 65€
18 huller 6/4-12/4 før kl. 10:00: Normalpris 55€ / vores pris 50€
18 huller 13/4-30/4: Normalpris 88€ / vores pris 75€
18 huller 13/4-30/4 før kl. 9:00: Normalpris 61€ / vores pris 57€
Buggy: 35€
Buggy Early Bird: 28€

BAVIERA GOLF
18 huller: Normalpris 75€/ Vores pris 59€
18 huller Early Bird (8 - 9:00), 2 G fees + buggie: Normalpris 130€ / vores pris 
110€
18 huller Twilight Off er (fra 13:30): Normalpris 45€ / vores pris 44€
Buggy: Normalpris 30€ / vores pris 29€

RIO REAL GOLF CLUB
18 huller: Normalpris 81€ / Vores pris 77€
18 huller Early Bird (8 - 9:00), 2 G fees + buggie+øl: Normalpris 162€ / vores 
pris 153€

NOGLE AF VORES GOLFBANER

EL PARAISO GOLF
Low Season
18 huller: Normalpris 65€ / Vores pris 53€
18 huller incl. buggy: Normalpris 39€ / 
Vores pris 35€

Medium Season
18 huller: Normalpris 80€ / Vores pris 63€

18 huller incl. buggy: Normalpris 39€ / 
Vores pris 35€

High Season
18 huller: Normalpris 100€ / Vores pris 78€
18 huller incl. buggy: Normalpris 39€ / 
Vores pris 35€
Buggy: 39€

VALLE ROMANO
Low Season
18 huller: Normalpris 62€ / Vores pris 53€

Summer Season
18 huller: Normalpris 52€ / Vores pris 46€

High Season
18 huller: Normalpris 82€ / Vores pris 70€
Buggy til deling: 40€
Buggy enkeltperson: 25€





LÆS NU SOLKYSTEN 
ONLINE PÅ ISSUU ELLER 

MODTAG BLADET VIA 
WHATS APP

Send dit telefonnr. eller mailadresse på 
info@solkysten.eu
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HJEMMEBAG

AF DIANA SØRENSEN

LÆKRE TEBOLLER OPSKRIFT
Teboller - bagerens brødklassiker. Te-

boller skal være så lette og bløde som 
muligt, og det kræver en blød dej.

Ingredienser
100 g smør 
3 dl mælk
50 g gær 
1/2 sukker 
ca. 8 1/2dl hvedemel 
1 æggeblommer til pensling

Sådan bager du teboller
1. Smelt smørret over svag varme og 

tilsæt mælken til den er lunken
2. Smuldre gæren i en skål og tilsæt suk-

ker, hæld derefter mælkeblandingen op i 
gærblandingen, som omgøres grundigt så 
gæren kan blandes i den lune mælk.

3. Sigt melet lidt ad gangen, og pisk blan-
dingen godt igennem. Sigt gradvis mere 
mel, mens du ælter dejen færdig.

4. Den skal være meget blød, så du skal 
arbejde med let hånd, men dejen skal 
klister lidt. Der skal ikke sidde en masse 
dej tilbage i hånden, dog skal den klister 
lidt. 

5. Del den i 16 lige store portioner.
6. Tril dem til boller, og stil dem på en 

bageplade.
7. Pensl bollerne med sammenpisket 

æggeblommer og lad dem hæve på pladen 

i ca. 30 min, og bag dem ved 275 gr. i ca. 5 
min.

TIPS
Meget vigtigt at sigte melet, det er hvad 

der får bollerne til at blive dejlige luftige.
Man kan pifte tebollerne op ved at 

tilsætte rosiner, så vi får rosinboller.
Man kan også krydre dem med for ek-

sempel kardemomme, det giver dem den 
dejlige lidt julede smag.

Man kan også undlade sukkeret og 
tilsætte lidt salt, så bliver det nogle gode 
burgerboller, husk at pynte med sesamfrø.

Man kan også bruge dejen til at lave 
kanelsnegle.

Alt i alt en super dej, som kan bruges til 
meget andet. 

I disse tider hvor vi er tvunget til at holde os inden døre, er noget så basalt og banalt som at gå 
ud og købe frisk brød, noget som må vente til disse krisetider, er ovre. Så er der måske mange 

der har købt ind til at bage brød, da vi på denne måde kan få lækkert brød uden at skulle 
begive os ud blandt masker, håndsprit, politi og hvad vi ellers støder på tur til det nærmeste su-
permarked eller bager. Derfor får du her nogle supernemme og lækre brød og boller, der faktisk 

vil få dig til at glemme alt om bagerbrød.

KOLDHÆVEDE  
HAVREGRYNSBOLLER

Havregrynsboller er en super nem 
opskrift på en god rustik bolle som sagtens 
også kan laves til et rustikt brød. 

Ingredienser
1½ liter vand
½ spsk. honning
8 dl. havregryn
1 tsk. salt
5 gram gær
Hvedemel. Du skal akkurat bruge så 

meget hvedemel at røreskeen kan stå af sig 
selv i røreskålen. Dejen skal være som tyk 
havregrød.

evt. hørfrø eller andre kerner

Sådan gør du
1. Udrør gær, salt og honning i vandet.
2. Rør havregryn i.
3. Tilsæt hvedemel, til røreskeen kan stå 

af sig selv i skålen. Konsistensen skal være 
som tyk havregrød

4. Dejen skal nu dækkes med film og 
stilles i køleskab minimum 6 timer, gerne 
natten over.

5. Ovnen varmes op 225 grader varmlu-
ft og dejen sættes på bagepladen med to 
skeer.

6. Brødene bages i 15-20 minutter ca. 
Når de er sprøde og gyldne er de færdige. 
Bank lidt på dem til slut, lyder de hule har 
de fået nok.
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Mona Elisabeth Davidsen
Abogados

• Køb & Salg af fast ejendom.
• Lejekontrakter.
• Testamenter, arv og skifte.
• Skat for residente og ikke residente.
• Selskabsetablering.
• Retssager.
• Familieret.

Medlem af Advokatsamfundet i Danmark samt
Colegio de Abogados i Málaga

Av. Condes de San Isidro 13
Edificio Ofisol Centro 2º A
29640 Fuengirola
Tel: (+34) 952 83 83 14  
Fax: (+34) 952 83 82 47  
Dansk Tel: (+45) 89 88 42 74

Telefon- og åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-14.30
advokat@monadavidsen.com

§

Tid efter aftale 
Telefon 952 47 52 49 
E-mail: brg@dadlnet.dk

Clinica Santa Elena 
Los Alamos, Torremolinos

Speciallæge 
Bo Rosenkilde

Elizabeth Dover Petersen
Col. núm. 7.772

ADVOKAT 
(LL.M. Eur)

DOVER PETERSEN

SPANSK - DANSK

SPECIALIST I EJENDOMSHANDLER OG ARV
 - kom til mig inden du træffer dine beslutninger...!

Elizabeth
Col. núm. 7. 772 

edp@isconsul.com
www.advokatspansk.com

Tlf.:     +34 952 661 200
Mobil:   +34 647 408 100
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CHOKOLADEBROWNIE
I denne tid får man også lyst til lidt sødt 

selvfølgelig, så her kommer en opskrift på 
en super kage der vil passe perfekt til eft-
ermiddagskaffen eller lidt mundgodt efter 
aftensmaden. 

Forkæl smagsløgene med en af verdens 
bedste og mest intense chokolade brown-
ie for alle chokoladeelskere. Jeg har prøvet 
mange forskellige slags brownies, men da 
jeg fandt denne opskrift fra Claus Meyer 
og fik den prøvet af, var jeg helt solgt. Alle 
mine gæster ælsker den, ja faktisk får jeg 
bestillinger på den, når vi inviteres til fød-
selsdage, picnic, eller andet. Server kagen 
som den er eller med vaniljeis, friske bær 
eller bare uden noget til en kop kaffe. Og du 
kan sagtens fryse den og den vil være lige 
så god. 

Ingrendienser
100 g valnøddekerner 
250 g 70% chokolade 
135 g smør 
5 mellemstore æg 
380 g sukker 
65 g hvedemel 
½ tsk bagepulver 
½ tsk havsalt 
2 spsk kakaopulver

Sådan gør du
1. Forvarm ovnen til 170° varmluft. Hak 

valnødderne groft, og stil dem til side. Hak 
chokoladen groft, og kom den i en skål, 
og smelt den sammen med smørret over 
vandbad.

2. Pisk æg og sukker sammen – ikke for 
luftigt – og rør den smeltede chokolade-/
smørblanding i æggene med en gummide-
jskraber.

3. Sigt mel, bagepulver, salt og kakao 
i, og rør dejen godt igennem. Tilsæt de 
grofthakkede valnødder, og rør dem i dejen. 

4. Hæld dejen i en bradepande (24 x 24 
cm) beklædt med bagepapir. 

5. Bag brownien i ca. 40 minutter. Den 
skal – som de fleste chokoladekager – tages 
ud, mens den er lettere ubagt i midten, dvs. 
at når du stikker en strikkepind i kagen, 
skal der hænge lidt dej fast på den. 

6. Afkøl kagen i formen.

48  SOLKYSTEN.EU · April 2020



Vin&Mad

Vi kan hjælpe dig med alt det  
du har brug for af marketings- 

materiale til din restaurant.

printbroker

Skriv til os og få et uforpligtende til-
bud på sk@printbroker.es eller ring 

på +34 952 668 027
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Nu om dage er der restauranter næsten 
på hvert gadehjørne og de mener selv 
at de kan det hele, men i bund og gr-

und ender det altid med at det bliver det 
samme og hvad værst er, at på grund af at 
vi befinder os på Costa del Sol, syntes de at 
det er grund nok til at skrue priserne op.

Nogle gange holder det op med at give 
mening. Linen er kappet, og kigger vi ud, 

har vi mistet jorden af syne. Vi svæver mel-
lem Michelin stjerner, standard/basismad, 
frysemad og til sidst navigerer vi uden kurs. 
Maden bliver noget, den ikke er. En valuta i 
en økonomi mellem egoer.

Sådan er det selvfølgelig langtfra altid. 
Og ambition er jo også udgangspunk-
tet for megen innovation, der ender med 
at glæde mange mennesker. Tænk bare 

på det medicinske miljø i sidste halvdel 
af 1800-tallet, hvor lægernes indbyrdes 
konkurrence skabte kirurgien, som revolu-
tionerede lægevidenskaben.

Men når det bare bliver en pengemas-
kine, kan jeg glemme, hvorfor jeg egentlig 
godt kan lide mad. Men man mister ikke 
håbet for at finde det sted hvor mad bliv-
er noget helt særligt og man bliver ført til 

EN MIDDAG PÅ LA MAR CHICA ER 
EN GASTRONOMISK RUTSJETUR

Kikki og Dennis har med La Mar Chica i Benalmádena  
skabt en intimrestaurant. Og halløj, for en sublim madoplevelse! 

AF FREDERIK AVENSTRUP

Ejer samt kokken Dennis.

Ejer samt kokken Dennis.

En skøn appetizer. Kikki (ejre), her i fuld gang med tilberedningen af velkomstdrink.
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Med mere end 300m2 bebygget, 270m2 bolig og en grund på 1.300m2. Boligen er fordelt på 3 etager: stueetage, første sal og kælder. Stueetagen: 
stue, separat køkken, 1 soveværelse, 1 komplet badeværelse og et spisekammer. Første sal: soveværelse med walk in closset og eget badeværelse, 
en privat terrasse med en fremragende udsigt, et andet soveværelse, et andet badeværelse og et åbent område, der bruges som kontor. Kælder: 
er der et chillout-område, et fitnesscenter, en bar og et lege område med ping pong og dart, plus et komplet badeværelse. Udendørs: Veranda, 
overdækket terrasse med fantastisk udsigt, Grill med bar og opholdsområde, pool med jacuzzi, udendørs parkering med plads til 3 biler og et 
lagerrum på 18 m2. Stor have med træer og selvfølgelig en fantastisk udsigt. Tæt på Fuengirola centrum og stranden (5 minutter), 3 minutter 

fra “El Corte Inglés” eller Miramar indkøbscenter og 5 minutter væk fra fritidsaktiviteter, barer og restauranter.

Pris: 625.000 Euros

STORSLÅET VILLA I “LA SIERREZUELA” VED MIJAS

Sol Property · Tlf. 699 349 542 · info@sol-property.com
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den syvende mad himmel bare ved første 
bid. Jeg har også ledt efter sådan et sted 
hernede, hvor man kan opleve bare lidt af 
det samme. 

Allerede efter en halv time på den ”nye” 
La Mar Chica vidste jeg, at jeg havde fun-
det det. Jeg har ganske enkelt aldrig haft det 
bedre på en restaurant noget sted i verden.

FØLELSEN DET HEMMELIGE 
OG LETHED

Det er ikke, fordi den hollandske chefkok 
og ejer Dennis og hans danske kæreste Kikki 
ikke er ambitiøse. Men efter at Dennis har 
arbejdet på fl ere Michelin restauranter og 
de sammen og hver for sig har boet i Frank-
rig, Italien, Caribien, Rusland, etc. Så var 
tiden inden til at fi nde roen, fi nde tilbage til 
det der var vigtigt for dem, netop at lave god 
mad, på en så jordnær måde som mulig.

Drømmen var at åbne en restaurant, 
men hvor…?. København, Odense, Ali-
cante, Tenerife, …ja mange steder var på 
tegnebrættet. Men efter at have været i 
kontakt med fl ere ejendomsmæglere, var 
Dennis oppe at se et lille hyggelig lokale i 
Benalmádena Pueblos hyggelige små gad-
er. Og der var det, det var stedet. Der start-
ede drømmen for godt et år siden.

Ja at to verdensfolk som dem skulle ende 
med at falde for lille Benalmádena Pueblo 
og servere så sublime måltider, kan vi kun 
takke dem for.

PLADS TIL 22 GÆSTER
 Sådan fortsætter de med højst 8 borde 

og plads til 22 gæster. I en lille restaurant 
der giver dig følelsen af være hjemme i en 
hyggelig spisestue, hvor alt i rummet er 
jordnært. 

Her tilbereder Dennis en stor kulinarisk 
oplevelse, hvor han tager udgangspunkt i 
hans yndlings kulinariske hjørner i verden, 
hvad enten det er nyt nordisk køkken, 
spansk eller asiatisk ... med inspiration fra 
hans internationale oplevelse i Michelin 
universet.

Vi taler med en utrolig lethed i kroppen 
med Dennis og Kikki, som ligesom deres 
restaurant er lige så jordnære og imøde-
kommende, og som under hele aftenen 
giver alle deres gæster en utrolig service fra 
man træder ind ad døren. Man bliver budt 
ind, får taget frakken, bliver vist til sit bord 
og får på den mest høfl ige måde beskrevet 
forløbet.

De fortæller os at alle de spisende gæster 
der er til stede, er folk der har været der før, 
og det er lige det de ønsker. At folk får lyst til 
at komme tilbage og den kan man kun sige, 
at det gør man.

Vi bider også mærke i at fl ere kommer 
ind og bliver desværre nødt til at gå fordi 
restauranten er fyldt. Men her er budskabet “En lille 

restaurant, 
der giver dig 
følelsen af at 
være hjemme 
i en hyggelig 
spisestue.

Den hyggelige restaurant indefra.

Pighvar

”Tun i dåse”

Flot og enkelt stil hele vejen igennem.
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HOS OS FÅR DU 4 ÅRS GARANTI OG FRI SERVICE I SPANIEN OG 29 AFDELINGER I DANMARK

Paseo Maritimo 5, Blok 2 
Parque Doña Sofia · 29640 Fuengirola

www.dkhc.dk 

Åbningstider:   
tirsdag og fredag kl. 9.00 - 13.00
eller efter aftale

Før skjulte jeg, at jeg havde høreapparater, nu viser jeg alle hvor smarte de er

PROBLEMER MED HØRELSEN?
- prøv GRATIS vores MICRO høreapparat

Gratis  
høreunder-

søgelse

Ring og bestil tid  
på +34 951 239 004

Conny Hundtofte Strauch

Advokatrådgivning i 
Spanien og Danmark

Advokatkontorerne Ana María 
Navarrete og Ret&Råd Glostrup 
Ballerup Greve tilbyder juridisk 
assistance ved områderne:

Ret&Råd Glostrup
Banegårdsvej 1
2600 Glostrup - DK
Tlf. + 45 4343 4361
glostrup@ret-raad.dk
www.ret-raad.dk/glostrup

• Køb og salg af boliger

• Ægteskab og samliv

• Arv og testamente 

• Dødsboer

• Leje og udleje af boliger

• Skatteopgørelser

• Civile retssager

• Selskabsret

Calle Alfonso XIII
Edif Terminal I, 2 nº5 
29640 Fuengirola 
Málaga Spanien
Tlf.  + 34 952 585 721
info@navarrete.dk
www.advokatspanien.dk

Carme Pérez Cot
Abogada

Spansk advokat

Michel Pedersen
Partner

Diana Sørensen
  699 349 542

ONTHELAW
DIT ADVOKATKONTOR I SPANIEN

Estela González & Pilar Cuevas Paz 

• KØB & SALG AF BOLIGER • LEJEKONTRAKTER • ARV & SKIFTE •

• TESTAMENTER • SKAT FOR RESIDENTE OG IKKE RESIDENTE •

• ETABLERING AF SELSKABER • RETSSAGER • FAMILIERET •

pilar@onthelaw.es · 951 35 22 13 · 680 81 70 00

Avda. Arias Maldonado, 2 · Edif. El Molino, 1º Ofi cina · 29601 Marbella

“Har du husket at indberette 

din skat som ikke-resident? 

Hvis ikke, kan vi gøre det for dig!“
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fra Dennis og Kikke meget klart, de ønsker 
ikke et større sted med plads til flere, for 
det ville gå ud over kvaliteten både i maden 
som i servicen. De vil have folk føler sig vel-
kommen og hjemme, og det ville gå tabt på 
et fancy sted, som samtidig ville fordyre det 
hele.

SUBLIMT BALANCERET 
MUNDFULD

Alt bliver serveret af selve kokken Dennis 
som flot præsenterer og beskriver retten, 
som i sig selv er et udførligt kunstværk, og 
selvom der er drøn i køkkenet og restau-
ranten er fyldt op, giver han sig god tid. 
Hvor Kikki flot serverer en utrolig ram-
mende vinmenu der er uhyre præcist bal-
anceret med maden, som hun flot beskriver 
undervejs.

Den første servering er en lille appetizer 
flot serveret i en lille æggeformet skål. Intet 
andet. Men utrolig smagfuld. En eksplosion 
af smagen af trøffel, svampe… Det føles al-
lerede som en meditation, der gør sanserne 
i stand til at zoome ind på små detaljer og 
få store indtryk ud af dem. Og det fortsætter 
i den første ret vi får serveret, bogstavelig 
talt i hvad der ligner en stor sardindåse sat 

ned i en dyb tallerken. Som Dennis så siger 
at man bare skal løfte låget, som under sig 
gemmer en utrolig smuk farveoplevelse, en 
tuntatar der smelter på tungen, smukt pyn-
tet med urter plukket i området, et væld af 
smage og konsistenser oversvømmer ens 
smagsløg, tun, citrus, urter… Alt dette flot 
akkompagneret af en anderledes frugtagtig 
Rosevin.

Næste ret bød på Pighvar, flot tilberedt 
og med et strejf fra det nordiske og asiatiske 
køkken. Igen en ret der var utrolig lækkert 
og velsmagende. Derefter kom en utrolig 
fløjlsblød Blomkål/Cocos suppe, med lidt 
grønt og svampe, flot og anderledes serv-
eret i en kop med tilhørende underkop. 
Genialt og anderledes. Derefter lang tids 
tilberedt svinekød, gulerødder, ingefær, sød 
kartoffel, kraftig sovs, etc. Til at slutte af med 
en Tiramisu, som langt fra lignede denne 
kendte og lidt uartig italienske klassiker. 
Men som de resterende retter, blev serveret 
som et fuldstændig snor lige kunstværk og 
mad eksplosion. 

Hver eneste af de 5 serveringer er ikke 
bare fejlfri, men sublim i de subtile detal-
jer. Og når man kan få kuldegysninger ved 
at spise, tænker man først, at naturen er et 
mirakel, men kommer så i tanke om, at det 
kræver en kok som Dennis Van Tintelen, for 
at man kan opleve det.

Når jeg tænker tilbage på aftenen, er 
det med en fornemmelse af vægtløshed 
og en unik madoplevelse. En følelse af at 
være forbundet med hinanden og med 
maden og vinen. Med traditioner og med 
øjeblikket lige nu og her. Det var rent. Og 
udrensende. La Mar Chica er som et kloster 
i en krigszone, hvor mad er ammunition for 
egoer.

Og så er der kun en ting tilbage at sige… 
TAK FOR MAD, OG PÅ GENSYN.

MENU
• 3 retter til €21,50
• 4 retter til €27,50
• 5 retter til €33,50
• 6 retter til €39,50
• 7 retter til €44,50
• A La Carte

VINMENU
Standard 8 cl
• 3 glas €12
• 4 glas €15.75
• 5 glas €19.50
• 6 glas €23.50
• 7 glas€27.50

Til den der kører hjem 4 cl
• 3 glas €9
• 4 glas €11.25
• 5 glas €13.75
• 6 glas €16
• 7 glas €19.25

KONTAKTOPLYSNINGER
Restaurant La Mar Chica
Calle Marbella, 1
29639 Benalmádena Pueblo
Malaga, Spain
tel. (+34) 951 634 708
Email: info.lamarchica@gmail.com
www.mar-chica.com

Og som sagt er der kun få pladser 
og rift efter dem, så det er vigtigt
at bestille bord på forhånd.

Svinekød

Tiramisu på en anderledes måde.
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Helse

I disse corona tider……
PERNILLE KNUDTZON, SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, VITAFAKTA HEALTH CLINIC

I skrivende stund er 
jeg i hi i min hule. Det 
kom ganske hurtigt og 

voldsomt her i Spanien, hvor 
alvorsbølgerne fik regeringen 
til at ordinere husarrest. Aldrig 
har hele verden lukket ned på 
denne måde. Frygten for det 
ukendte og ikke at have kontrol 
er mega stressende. Frygten har 
mange ansigter, og vi reagerer forskelligt. 
Frygten får os til at vågne og tage ansvar 
og gribe til handling. Det er vigtigt at tale 
sammen og være der for hinanden. Det 
er i den grad helende at opleve sammen-
holdet i familierne, naboer, politikere på 
tværs, ja, hele landet. Her bliver der hver 
dag klappet i gaderne af alle, der er med 
i beredskab og sundhed. Fællessangen 
runger fra balkonerne. 

Vi følger de håndgribelige retningslinjer 
med at blive hjemme, holde afstand når 
vi er ude, vaske hænder og hoste/nyse i 
ærmet. Vejledninger om, hvordan vi kan 
være i dette her følelsesmæssigt og men-
talt, er der heldigvis mange, der byder ind 
med. Det allervigtigste er at bevæge os ud 
af frygt og stress så den ikke vedvarende 
gnaver i os, for det påvirker vort immun-
forsvar.  Når vi er bange og stressede, går 
kroppen i kamp/flugt mode for at over-
leve. Der frigives kemiske stoffer, som 
stopper cellernes vækst og lukker ved-
ligeholdelsen af kroppen ned for at spare 
på energien. Dette medfører svækket im-
munforsvar og på længere sigt sygdom.  
Dette har Dr. Bruce Lipton beskrevet i 
sine bøger og i videoen ” The Chemistry 
of Love”, Kærlighedens Kemi, som findes 
bl.a. på YouTube. Det handler om at bev-
æge os fra frygt/stress over i kærlighed, 
ro, overskud og balance.  Det er lettere 
sagt end gjort, og det er ingen skam at 
blive ramt. Her er det om ikke at negligere 

frygten, men favne den, som vi gør med et 
barn, der er bange, med masser af tålm-
odighed, medfølelse og kærlighed. 

Fokus må ligge på at finde roen og 
nærheden i familien. Fordyb dig i næren-
de aktiviteter, der gør godt og styrker 
livsenergien. Gå i retræte. Mærk hvad der 
er vigtigst. Træk vejret dybt, skab hyg-
ge i familien, nyd en god bog, syng, lyt 
til musik, se en god film, nyd naturen og 
en masse andre dejlige ting, som måske 
længe har ligget på tegnebrættet. Nu er 
der tid og plads. 

Jeg nyder i den grad at synge dansk mor-
gensang sammen med Philip Faber, der 
hver dag toner frem på DR Live, og på sin 
sødeste, empatiske, opløftende måde får 
os til at skråle af hjertens lyst sammen. Det 
er frydefuldt, og får i den grad mine celler 
til at danse.

Dybe vejrtrækninger aktiverer det para-
sympatiske nervesystem og er beviseligt 
stressreducerende. Der findes adskillige 
yogavejrtrækningsøvelser. Jeg sætter stor 
pris på hollænderen Wim Hoffs metoder, 
hvor han guider igennem 3 runder a cirka 
30 dybe vejrtrækninger med pauser imel-
lem, som efterhånden kan blive længere. 
Kroppen iltes, bliver basisk og der indfind-
er sig en salig ro. På YouTube findes en ca. 
10 minutter lang vejledning, og gratis app 
er også mulig. 

Anita Moorjani havde for 14 år siden en 
nærdødsoplevelse, da hun døde af can-
cer og kom tilbage igen. Nu deler hun ud 

af sine indsigter og har 
skrevet flere bøger bl.a. ”At 

dø for at leve”.  ”Elsk dig selv 
- som om dit liv afhænger af 

det – for det gør det” siger Anita. 
På Facebook og YouTube findes 
flere guidede meditationer, som 

støtter at være centreret i sig selv 
og bygge energi (chi) og overskud 

op, hvilket direkte styrker immun-
forsvaret. 

Verden er sat på pause. En meget nød-
vendig en af slagsen. Vi har bragt os selv ud 
i materialistisk overforbrug, hvor stigende 
vækst, rovdrift på råvarer og massepro-
duktioner ikke er i balance med naturen. 
Kloden gisper af forurening og arternes 
diversitet bliver mindre og mindre. Nu 
er der et pusterum, hvor forureningen 
mindskes. Luften over dele af Kina er klar-
ere under lock down. Det er ønskeligt, at vi 
i fremtiden lever i harmoni med naturen 
og hinanden, og at vi ER bæredygtige i alle 
aspekter: I være-, tanke- og handlemåde. 

Af kriser kommer der altid noget nyt og 
bedre. Det er nok en god ide med dybe 
retræte vejrtrækninger, invitere til nye 
kreative tiltag og gøre os klar til at skabe 
en verden baseret på bæredygtighed og en 
ny måde at være sammen på.

MIDT I ALVOREN…
Et godt grin er simpelthen sundhedsfre-

mmende. Det frigiver gode endorfiner og 
som Sigurd Barett skriver i sangen ”Hvor 
du sætter din fod”: “Når du husker at le, 
lukker ho’det sig op og gir lyset entre, vi 
begriber med latter, hvad fornuft ikke fat-
ter, det er li’som et kærtegn fra livets ide, 
når du vover at le”.

En dybfølt TAK til alle som holder 
beredskabs- og sundhedshjulene i gang 
og alle der bidrager til en bedre verden: 
”Hold af, hold ud, hold sammen”.  
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Sundhedsformidling

Dr. Pernille Knudtzon, MD

no col. 29/08516

C. Alfonso XIII 2  ·  Edif Virgen del Carmen 4B  ·  29640 Fuengirola 
www.vitafakta.es  ·  vitafakta@vitafakta.es  ·  678253510

  Mit mål og hjerte ligger i
forebyggelse og selv-reparation
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Sundhedskonsultationer & Undervisning

Mikroskopi af Levende Blod & Stress Test

Akupunktur, Foredrag & Workshops, Retreats
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OBS Medinsk Thermografi er åbnet igen - hør nærmere

Undgå plastfl asker fremover

Oplev drikkevand af høj kvalitet direkte fra hanen

Filterløsning fri for plast og 100% bionedbrydelig

Diskret og pladsbesparende montering under vasken

Filtrering af: klor, kloramin, THMs, mikroplast, 

tungmetaller, pesticider og organisk materiale.

Stor besparelse på udgifter til vand fremover

ECO-PURO

www.eco-puro.com · info@eco-puro.com · 691 49 61 78
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Nyhedskanalerne vælter sig i død og 
ødelæggelse og viser billeder, hvor 
militærkøretøjer kører lig ud af en 

lille italiensk by, som ikke længere kan 
klare den akutte situation. Vi ser billeder 
fra Kina (“the Chinese virus”), hvor pati-
enter bliver tvangsindlagt / behandlet.

Alt sammen noget der understøtter 
vores fordomme og frygt. Guf for me-
dierne - seerne vender tilbage om 28 - 29 
-30 minutter for mere sensation.

Dette blandet op med myndighedernes 
mangel på klare svar på, hvad vi står over 
for. Det eneste de kan sige er at “vi står 
over for den værste sundheds katastrofe 
i nyere tid” ….

Gør vi nu også det? En god gammel in-
fluenza øger overdødeligheden med ca. 
2.000 om året i DK og 15-16.000 om året i 
ES og omkring en halv million på verden-
splan. Der er intet der tyder på at vi kom-
mer op på disse tal hverken i DK eller ES 
endsige på verdensplan. Der er således 
hverken en omgang “spansk syge” eller 
“den sorte pest” som vi så for 100 år siden 
(17mio. mennesker døde) hhv. 700 år 
siden (hver tredje døde).

Men der er nyheder i at set dødstal, 
der udvikler sig EXPONENTIELT (3 - 8 - 
21 - 34 i DK i skrivende stund - og noget 
hurtigere i ES). Helt kontant er det ca. 
4-5 % af de diagnosticerede der dør lige 
meget, hvor svimlende tallene ser ud for 
ikke matematisk kyndige - ikke meget an-
derledes end dødsraten for en influenza.

Det at Covid-19 er en NY virus gør at 
forskerne ikke har kunnet give nogle 
konkrete (og måske beroligende) svar. 
Og så tager fanden ved medierne, der  
udbasunere den mindste usikkerhed som 
noget frygteligt og farligt. Og hvis der er 
noget politikerne er bange for så er det 
medierne. Adskillige er de politikere som 
har fået lirket op en lille usikkerhed / us-
andhed og skabt overskrifter. Det skal de 
ikke nyde noget af.

Helt konkret er det de er bange for, at 

deres sundhedssystemer bryder sammen.
Sundhedssystemet er nemlig ikke de-

signet sådan at man har brug for et og kun 
et hjælpemiddel - respiratorer. Selv om at 
det kun en lille del (1-2 %) af de syge der 
har brug for respirator-hjælp er 500-1000 
respiratorpatienter mange for et lille land 
som DK, og tilsvarende 4-8.000 i ES. Og så 
er der stor forskel på hvor mange respi-
ratorer man har i de forskellige lande 
- USA har således mange respiratorer to-
talt, men kun halvt så mange per 100.000 
indbyggere, så de kommer hurtigere “på 
den” end vi gør i for eksempel DK.

Nå, hvad gør man så når man har set 
at smitten kan brede sig hurtigt (store 
mængder) selv om selve virus ikke er så 
aggressiv i sig selv (lille procentdel der 
ender i respirator)? Man forsøger at træk-
ke belastningen ud, dvs. man vil hellere 
have 500 patienter i respirator per uge i to 
uger end 1000 patienter i respirator på en 
gang i en uge.

Men betyder der at der bliver færre 
smittede? Nej, for vi skal alle exponeres / 
udsættes for Corona på et eller andet tid-
spunkt før samfundet har lagt sygdom-
men bag sig.

Ligesom man skal vaccinere mere end 
95% af befolkningen for at samfundet kan 
blive fri at en sygdom (f.ex. mæslinger), 
skal også godt 90% af befolkningen have 
været udsat for Corona for at tilstrække-
ligt mange har dannet antistoffer mod 
virusset.

Så det man prøver nu er at forhindre 
at der kommer for mange smittede i den 
første bølge (og lægger sygehusvæsenet 
ned). I DK har man illustreret det med 
den RØDE kurve som skal laves om til den 
GRØNNE kurve - men så kommer der en 
anden bølge til de patienter der ikke fik 
det i første omgang, fordi man kan IKKE 
udrydde Corona. Man kan nedsætte an-
tallet af smittede her og nu (resultatet kan 
dog først ses med 2 ugers forsinkelse) ved 
at bryde smittekæderne i første omgang - 

det er det der sker i øjeblikket. Der vil sta-
dig være nogle få der er smittede efter den 
røde eller den grønne kurve er “overstået” 
og de går så igang med at smitte dem der 
ikke har været gennem møllen i første 
omgang (anden bølge). Den gode nyhed 
er selvfølgelig at rigtig mange (formentligt 
de fleste) får ikke symptomer men danner 
bare antistoffet mod virussen, så de kan 
ikke være med til at indgå i næste bølge af 
smitten (det er hvad man i pressen med et 
tilpas skrækindjagende ord kalder “mør-
ketallet”, som jo i virkeligheden er godt, 
idet de er smittede men ikke syge - de er 
selvfølgelig også raske bærere af sygdom-
men i et par uger - deraf det “mørke tal”).

Der store spørgsmål er selvfølgelig om 
det er de mange milliarder af Euro / DKK 
værd at forhindre landets sygehusvæsen 
at bryde sammen. Man er igang med at 
spenderer 100 - 300 milliarder DKK i DK 
for at redde måske 500 eller 1000 (?) pa-
tienters liv, dvs. flere hundrede millioner 
DKK per reddet patient. Det er helt ude 
af proportioner i forhold til hvad vi kan 
spendere i den almindelig (oh så dyre) 
klinik til hverdag. Hvad er det der gør 
de aktuelle Corona patienter så meget 
vigtigere end de patienter vi har at gøre 
med til hverdag? Nej, sandheden er at vi 
ikke kan tåle at se et sygehusvæsen bryde 
sammen.

I Sverige er man mere cool end de fleste 
lande fordi de har tiltro til at de har et sy-
gehusvæsen, der er så stærkt at de kan 
klare presset når det topper (hvad end 
kurven er rød eller grøn) - det er de ret 
sikre på at de kan. De kunne ikke i Kina, 
de kunne ikke i Italien og vi venter spændt 
på at se hvad der sker i ES (og Frankrig) 
for det går hurtigt nu, og derfor ser det 
skrækkeligt ud, men brudt sammen er de 
ikke endnu.

Og, som sagt går det ikke ud over flere 
mennesker end det plejer under en influ-
enzapandemi - det er bare ikke så hot at 
skrive om influenza vel........ 

AF BO ROSENKILDE, SPECIALLÆGE I ALM KIRURGI · WWW.DOCROSENKILDE.COM

Helse

Hvad er det der sker, 
hvad er det der får folk, 
inklusive politikere, til 
at miste hovedet i den 
aktuelle situation?
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DANSK · SVENSK · NORSK · FINSK

DE SKANDINAVISKE TANDLÆGER

952 66 01 67
www.clinicdental.eu
Konsultation hverdage fra kl. 9.00

FUENGIROLAS 
IMPLANTATCENTER

v/ specialist i kirurgi 
og implantologi

Dr. Anders Larsen Dip. Imp. Eng.

DR. ANDREAS OLDENBURG
...............

SANDRA OVERGAARD
Laserbehandling / blegning

Edif. Palm Beach
Paseo Marítimo 95

Los Boliches
Fuengirola

...................................................

Dansk psykolog

Pernille Thilker
cand. psych

Terapi/rådgivning 

individuelt og grupper

Konsultation i Benalmádena
Pueblo efter aftale

Telefon: 
952 56 97 54 • 686 58 72 98

E-mail:
pernille.thilker@icloud.com

ANNONCÉR 
DIN KLINIK 
HER!

952 668 027
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Fotografens øje

Imponerende landskaber, dybe dale og høje bjerge, små hvide landsbyer, vandrestier, 
typisk gastronomi og banditlegender venter os i disse bjerge, mindre end en time væk fra 

strandene på Costa del Sol.

FOTO: DANIEL BLANCO

SERRANÍA DE RONDA

OM BILLEDET.
Bare en uge før skulle vi blive hjemme på grund af corona-

virusen, tilbragte vi et par dage i La Serranía Ronda, et sted 
meget tæt på kysten og for mange ret ukendt.

Landskabet, vi fi nder her, er imponerende og vi var så held-
ige at vi hver dag kunne nyde nogle vidunderlige solopgange 
og solnedgang, en fryd for øjnene og for mig som fotograf var 
det umuligt at stoppe med at tage billeder.

Dette pågældende foto er taget i nærheden af   de romerske 

ruiner fra Acinipo, hvorfra man kigger mod dalen, hvor vi kan 
se byen Montecorto, længere nede Zahara-reservoiret og helt i 
baggrunden slottet i byen Zahara de la Sierra.

I mere end en halv time skiftede skyerne farve, vi kom ig-
ennem hele paletten af pink, orange og røde nuancer.

Det endte med at blive en af disse solnedgange, der er van-
skelige at glemme..

Nikon D500 + NIKKOR 18-300mm @ 32mm. F11 / 1/10 sek



Foreningsnyt
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MARGRETHEKIRKEN

Avda. De Dinamarca 2 & Calle Ciprés 22, 
Las Lagunas, Mijas Costa · Tlf. 952 587 481

Website: www.margrethekirken.com
Kontoret er åbent: tirsdag, torsdag og fredag 

kl. 10-12 samt onsdag kl. 15-17, hvor der også 
er café i kirken

Den danske præst: Iben Merete Gabriel Snell
Edif. Andromeda II 

C/Maestra Aspiazu 10 – 2A, 29640 Fuengirola
Tlf. 952 460 495/mobil: 661 001 998

margrethekirken@margrethekirken.com

Årskontingent på 80 € kan indbetales i kirken 
eller på vores konto i Cajamar:

(IBAN ES87) 3058 0860 7927 2000 6999 
(Swift: CCRIES2A)

   
NB! Følgende gudstjenester og arran-
gementer er planlagt, men grundet den 
nuværende særlige situation med spred-
ning af Coronavirus i Europa forbehol-
der vi os ret til afl ysninger! Tjek venligst 
vores hjemmeside: www.margrethekir-
ken.com og facebook:  www.facebook.
com/margrethekirkenfuengirola

GUDSTJENESTER
Søndag   5/4 kl. 11.00:  Palmesøndag. 
Iben Snell                                             
Fredag  10/4 kl. 11.00:  Langfredag. Iben 
Snell
Søndag 12/4 kl. 11.00:  Påskedag. Iben 
Snell. Påskefrokost
Søndag 19/4 kl. 11.00:  1. søndag efter 
påske. Kirsten Eistrup
Søndag 26/4 kl. 11.00:  2. søndag efter 
påske. Iben Snell
Mandag  4/5 kl. 19.30:  Befrielsesguds-
tjeneste. Iben Snell. Cava og lystænding

ARRANGEMENTER
Påskefrokost søndag den 12. april kl. 
12.30 
Efter gudstjenesten er der dækket op 
til lækker påskefrokost. Menu med pris 
for deltagelse vil blive opslået i kirken, 
snarest. 
Tilmelding til margrethekirken@mar-
grethekirken.com eller på tlf. 952 587 
481 senest onsdag den 8. april
                                                                                                                                                                                                                                        
Filmklubaften torsdag den 23. april kl. 
19.00
I anledning af 75 året for Danmarks be-
frielse og afslutningen på 2. verdenskrig 
afholder vi en særlig fi lmaften. Nærmere 
omtale fi ndes i kirkebladet.
                                                                                                                                                                                
Litteraturkreds i præsteboligen onsdag 
den 29. april kl. 10.00
Tom Buk-Swientys bog ”Løvinden” står 
på programmet, så vi skal en tur med 
Karen Blixen til Afrika… Nye læsere er 
velkomne.

Befrielsesgudstjeneste med efterføl-
gende Cava og lystænding i patioen 
mandag den 4. maj kl. 19.30
Vi fejrer 75 året for Danmarks befrielse 
og afslutningen på 2. verdenskrig med 
en gudstjeneste mandag aften. Bagefter 
er der gjort klar til Cava og lystænding i 
patioen. 

Sand, vand og strandgrill for børne-
familier lørdag den 2. maj kl. 12.00 på 
stranden v. Castillo Sohail 
Medbring venligst kød til eget forbrug – 
vi sørger for lækker salat, brød og hjem-
mebagt kage. Pris: voksen 4 € / barn 3 €. 
TILMELDING til Anni på +34 611 392 
700 senest mandag den 27. april

     
CLUB DANÉS

FUENGIROLA - MIJAS

Haza del Algarrobo, Ctra. De Mijas km. 2,2, 
29649 Mijas Costa

clubdanes@gmail.com  - www.clubdanes.dk

Formanden har ordet
I skrivende stund raser Corona-virussen 
over hele verden, og det har medført, at vi 
i midten af marts måned lukkede klubben 
ned -  det være sig kontor og restauration.
Flere af de arrangementer vi havde plan-
lagt måtte afl yses – bl.a. den store Beatles 
fest.
Hvordan situationen er, når dette læses 
er jo ikke til at vide, men vi opfordrer 
vores medlemmer og øvrige interessere-
de i vores aktiviteter, til at besøge vores 
hjemmeside - http://www.clubdanes.
dk/ - hvor vi opdaterer nyheder omkring 
klubbens virke.
Vi har ellers haft godt gang i klubben og 
aktiviteter.
Lørdag d. 8. februar afholdt vi den helt 
store nostalgifest for Elvis, som ville være 
fyldt 85 år i år. 
Restauranten og salen foran scenen var 
fyldt til bristepunktet. 
Efter middagen optrådte Flemming ”El-
vis” Lind med sit Elvis show, og der blev 
naturligvis også mulighed for at synge 
med og danse til mange af Elvis’ fantasti-
ske melodier. 
Og noget helt andet, torsdag den 27. fe-
bruar havde vi opera-aften. 
I mange år har vi ikke haft den bedste 
akustik i vores restaurant, men for nogle 
år siden gik nogle af vores medlemmer 
i gang med at isolere loftet, og det fi k vi 
virkelig glæde af til denne aften, hvor den 
internationalt kendte operasangerinde, 
Laura Elen, gav os en fantastisk aften. 
Det viste sig, at Laura Elen også havde et 
andet talent, for hun kunne få os ud på 
dansegulvet til dejlig sang og dansemusik. 
Vi vil gerne takke Jørgen Rønne, der hav-
de taget initiativet til at få Laura Elen op 
i Club Danés.  
Jeg håber at I alle komme godt igennem 
Corona-situationen, og glæder mig til at 
se jer alle i klubben, når vi åbner igen.
Hilsen - Formanden
Følgende arrangementer er planlagt, 
men kan blive afl yst på grund af Coro-
na-situationen - vi henviser til http://
www.clubdanes.dk/.

DEN DANSKE KIRKE 
ØST FOR MÁLAGA

Præst Annalise Bager. Los Girasoles II, 48B, 
Las Palomas, La Herradura, 

Tlf. +45 40 73 29 86/+34 609 825 899, anba@
km.dk eller annalisebager@gmail.com

Menighedsrådsformand Karen Margrethe 
Engelbreckt. 

Tlf. +45 23 74 80 13/+34 633 422 687, 
e-mail: kmengelbreckt@gmail.com 

Kirkens hjemmeside: www.dsuk-spanien.
dk under fanebladet: kirken øst for Málaga.
Vinterkirkesæson: 1. november – 31. marts

Af Jacques Borggild
Den 25-26. februar kørte vi vores 2-dages 
tur til Almeria og Cartagena med 56 delta-
gere. Vi nød en fi n morgenanretning nær 
Salobreña. Herefter kørte vi gennem ”pla-
stikhavet” af drivhuse, som strækker sig 
over mange km² ind mod Almeria. Vi hav-
de entreret med ALSA´s lille turisttog, som 
transporterede os rundt i Almeria, hvor vi 
besøgte Katedralen og mauer-borgen Alca-
zar. Frokosten indtog vi på Plaza de la Con-
stitución inden vi kørte til naturområdet 
Gabo de Gata, hvor vi så saltproduktioner-
ne og det berømte fyrtårn. 
Vi kørte herefter mod Cartagena, hvor vi 
spiste middag og overnattede på det dejlige 
4-stjernede hotel Alfonso XIII. Næste mor-
gen kørte vi den korte tur til Det romerske 
amfi teater, som på fantastisk vis er blevet 
udgravet siden 1987. Vi sluttede vores be-
søg i Cartagena med at bese de mange fl ot-
te skibsmodeller i Flådemuseet. Vi kørte 
en stor del af hjemturen via den berømte 
kystvej med de mange turistbyer og spiste 
en dejlig middag på Seaclub-restauranten 
Dolce Vita i Mojacar Playa. Alt i alt en dejlig 
tur som de mange deltagere nød meget.
Vi afsluttede kirkesæsonen med gudstjene-
ste i Maro kirke.
Kirken er nu lukket ned for sommersæso-
nen, men vi vender frygteligt tilbage med 
vores høstgudstjeneste på den gamle Mau-
er-tærskeplads El Cherval i bjergene bag 
La Herradura lørdag den 31. oktober kl. 13. 

DSS - DANSK 
SPANSK SAMVIRKE

Asociación Deportivo Gastronómico 
Hispano Danesa

Avenida de Europa 30 – 18690 Almuñecar
NIF: G18545699 

Kære medlemmer.
Marts måned vil nok gå over i historien, 
som den måned i vores forenings 33 års 
levetid, hvor alt gik i stå..
Medlemmerne afholdt ved indgangen til 
marts måned, vores 33 års fødselsdags-
fest på Casa Paco, hvor 73 fest klædte 
medlemmer festede 
med god mad, festlig musik af “Engelske 
Niel”, som underholdt på hans festlige 
måde med sang, musik og underhold-
ning.
Foredrag af Jacques Borggild, som på 
hans spændende måde førte os gennem 
Normandiet, hvor vi startede med Mo-

net`s have i Giverny over Rouen.
Bayeux hvor de berømte tapeter er op-
hængt, god fortælling om efterkrigs ti-
dens mest omtalte invasion foregik, der-
efter hen over Mont St.Michel, klosteret 
som ligger godt forskanset på en ø. Tak til 
Jacques for et spændende foredrag.
Månedens program var sammensat med 
spændende tiltag men??
Corona havde vi hørt om tidligere, men 
fra onsdag til torsdag blev Saluden lukket 
pga. ramt sundheds personale. Samme 
aften skulle foreningen afholde Bingo 
med over 40 tilmeldte med spisning.
Hurtig reaktion og beslutning måtte 
træffes!
Afl ysning! Afl ysning.

DEN DANSKE KLUB 
I TORRE DEL MAR

Paseo Marítimo Levante 21
29740 Torre del Mar

E-mail: kontakt@danskeklub.dk
www.danskeklub.dk

Klubben er, som resten af Spanien, ramt 
af regerings regler om at beskytte vores 
medlemmer mod Coronasmitte, og har 
derfor lukket for alle aktiviteter indtil der 
kommer anden besked.
Dette har medvirket at vi ikke som plan-
lagt har kunnet afholde Generalforsam-
ling d. 22. marts.
Bestyrelsen og Revisorer har derfor til-
budt at blive siddende endnu en perio-
de, da der ikke var været andre forslag. 
Bestyrelsens Beretning og Regnskab 
mm. kan se på Klubbens Hjemmeside. 
www.danskeklub.dk
Følg også med der, og på Facebook, og 
hold øje med hvornår og hvad der kom-
mer til at ske, når vi kommer på den an-
den side af Coronakrisen.
Pas godt på jer selv og hinanden.

ASOCIACIÓN
PARA TODOS

Formand: Eigil Rasmussen,
670 659 931

www.paratodos.dk

Søndagsmøder:
Para Todos har faste ugentlige møder 
hver søndag kl. 14.00- 15.00 på Casa Ita-
lia i Havnen i Fuengirola medlemmer af 
bestyrelsen kan træffes i dette tidsrum
Arrangementsoversigt.
22- 24/4 Tur til Alhama Kurhotel
2/5- månedsfest på Holger Danske 
kl.13.00
23/5- månedsfest
23/6- Sant Hans fest på rest Seawiev 
Havnen Fuengirola
Arrangementer:
22-24/4 har vi en tur til Alhama Kurhotel 
de Granada. Det bliver med 2 overnat-
ninger og kørsel i egne biler
Afgang Feriepladsen Fuengirola kl. 
10.00.
Hold dig opdateret på vores hjemmeside 
www.paratodos.dk
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af el og vand. Huset er på 71 kvm,
med stue med brændeovn, 3 sovevær,
køkken med vaskemaskine, badevær
med brus og gulvvarme samt
overdækket lukket terrasse. Huset er
beliggende på stor grund i rolige om-
givelser nær Tisvilde/Rågeleje.

Henvendelse Gorm Hjort
Tel. +45 21 64 80 65.

-----------------------------------------------------------------

Kim ELEKTRIKER

El-arbejde & satellit TV

Tel. 952 47 95 39

Mobil. 607 83 12 11

Den sikreste løsning
Alt indenfor: Elarbejde

Malerarbejde • VVS-arbejde

Murerarbejde • Snedkerarbejde

Per Larsen Service
FUENGIROLA

Tel. 670 767 989 • Fax. 952 471 612

FAGUDDANNET
DANSK MALER
Per LeonhardHansen

Godt og reelt
malerarbejde udføres.
Ring for tilbud! Tlf. 95 266 85 13

Mobiltelefon 607 52 02 57

25 år på ky
sten!

Oprydning
Frisk fyr henter gerne ting, som De 
ikke har brug for og ikke nænner at 
smide ud, også store ting

Jørn. Tlf. 600 760 123

eller 952 471 612
--------------------------------------------------------

Ferieboliger til leje
Lejligheder - rækkehuse - luksus-
boliger villaer med swimmingpool 
- landhuse - fi ncaer.
Kontakt os venligst på 607 377 499

info@rinconrent.com 

www.rinconrent.dk
--------------------------------------------------------

Tag & Byg
Byggeri, stort eller mindre, første 
sale på huse, overbygninger osv. 
Kontakt os for tilbud.
Også: Udvendig isolering af huse, 
glat- pudsning af mursten og råpud-
set huse. Udendørs belægning og 
anlægsarbejder.

Telefon: + 34 607 500 115 

e-mail: tagbyg@gmail.com
--------------------------------------------------------

Aircon., varmepumper og
pool-heating

Sælges og installeres.
V/ Jesper Hansen. El-installatør og 

maskinmester. 
Tlf +34 600 409 484

E-mail: jespex@gmail.com
--------------------------------------------------------

Ejendomsservice
Opsyn, renholdelse og vedligehold-
else af alle typer af boliger samt 
fi rma- og kontor- rengøring tilbydes.

Ring eller skriv til DANIA CARE,
tlf. +34 622 590 162

info@daniacare.es - daniacare.es
--------------------------------------------------------

Biler købes
Biler på spanske nummerplader 
købes. OK, hvis den står i Danmark.

Tlf.: 609 13 10 62
Rengøring og klargøring 

af ferieboliger
Belinda Christensen

Telefon: (34) 670 908 811

belindachristensen@ymail.com
--------------------------------------------------------

Skal du selge din eiendom?
Vi har kunder somsøker eiendom på 
hele kysten fra Nerja til Sotogrande.
Ring til Holger +34 600 254 883 Du 
kan også komme innom.
Vårt kontor ligger like i nærheten av 
den store markedsplassen i Fuengi-
rola. 
holger@hellospainproperties.com

--------------------------------------------------------

Markiser og persienner
Markiser, glas gardinreparationer, 
rullehjul reparationer og nye installa-
tioner, overgang  fra manuel til moto-
riseret, afskærmning mod mug.

Ring til Julian på 655825931

BESTILLING AF RUBRIKANNONCE:
Prisen er 0,70 e/6 kr. pr. ord - dog min. 14 euro Billet mrk. + 1,50 euro.

Rubrikannoncer betales forud og afl everingsfristen 
er den 15. i hver måned.

Rubrikannoncer

Andersen Ruiz
Consulting

Christian Andersen

40 års erfaring i forsikring og rådgivning
ved salg og køb af ejendom og skifte

Tlf. 952 47 37 55 - andersenruiz@gmail.com
Av. Jesús Sántos Rein | Fuengirola | Málaga

www.andersenruizconsulting.com

Insurance
&

Legal advice

Åbning, ændring og
salg af kombinations-
låse og sikkerheds-
døre.

Vi laver gitre i jern og
aluminium

Edif. Diana III,
Recinto Ferial
Tel. 952 580 512
Mob. 628 738 290
(bedst kl. 14-18)

LÅSESMED

v/ Forsikringsmægler
Helle Haugaard Eriksen

Tlf. 952 66 03 87
Mob. 607 59 59 60

helle@danscaninsurance.com
Man-fre. 9.30-16.00 eller efter aftale

Av. Nuestro Padre Jesus Cautivo
C.C Sierra Mijas , Local 31

Los Boliches, Fuengirola
(v/Favoritten og Holger Danske)

DAN
ForSIKRING
CAN

K.B.M. CONSTRUCTION
almen håndværk service og ombygning

Forskellige former for flise- og gulvbelægning
Nyt badeværelse og køkken

Alt arbejde indenfor:

Murer | Elektricitet | Maler
Tømrer | VVS | Gulvpolering
Nye aluminiumsdøre og -vinduer

kontakt kim mortensen 617 07 04 50
kbmconstruction@hotmail.com

dansk engelsk spansk

• NUMMERPLADEÆNDRING TIL SPANSK
• IMPORT & EXPORT PAPIRER
• BILSYN - ITV & HOMOLOGERING
• ALT PAPIRARBEJDE FOR BIL REGISTRERING

HOLM BIL REGISTRERINGS SERVICE
Tel: 671 204 824 • Fax: 952 821 302

www.spanskbil.com

BIL REGISTRERING

Kim ELEKTRIKER

El-arbejde & satellit TV

Tel. 952 47 95 39

Mobil. 607 83 12 11

ANNONCER DIN 
VIRKSOMHED 
HOS OS OG GIV 
DIG TIL KENDE

SOLKYSTEN.EU · 952 668 027
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Mens vi holder vejret …

Hjemme hos mig kører NEWS 24 timer 
i døgnet. Samtidig tjekker jeg nyhed-
er på nettet, googler alverdens ting, 

holder øje med mine venner på facebook og 
på telefonen. Det fylder det hele, Coronaen, 
og man skal virkelig ha’ sovet i timen for at 
ha’ overset, at vi er på røven lige nu. Hele 
banden.

Men det er der så åbenbart nogen, der 
har. Sovet. For mens folk bliver smittet og 
dør ’lige rundt om hjørnet’, en masse af os 
er ved at dø af skræk, en hel del er gået i 
frivillig karantæne for at passe på sig selv, 
hinanden og på omgivelserne, og de fleste 
som minumum gør sit bedste for at overhol-
de alle regler og anbefalinger for alles skyld, 
dukker de op … videoerne og updates fra 
skandinavere og englændere, der holder  
lige så meget (eller gør de?) af Spanien, som 
du og jeg gør … og bare ikke sådan lige gad 
ta’ hjem eller bare ta’ deres ansvar, da vores 
fælles lokum virkelig brændte. Jeg troede, 
det var løgn, da jeg så en flok barmavede 
englændere holde fest i det spanske, som 
om intet var sket. Det skete, efter flere lande 
forlængst havde lukket ned. 

Hvor er det pinligt. Det er ikke fordi, det 
havde været ret meget bedre, hvis det var 
spanierne selv, der ikke kunne finde ud af 
at rette sig efter de løftede pegefingre og 
meget alvorlige udmeldinger. Vi har jo også 
set masser af knapt så begavede danskere gå 
rundt i et solbeskinnet København, som om 
alt var den fineste orden. 

Men alligevel. Har man ikke en forpligti-
gelse som gæst i et andet land? 

Også selvom vi er mange, der forlængst 
har taget ejerskab og synes, at det også er 
’vores land’. Har man ikke pligt til at in-
dordne sig og hjælpe til og makke ret og 
HØRE EFTER, når det hele sejler? Jeg synes 
det. Og jeg græmmede mig over folk i ’min’ 
spanske by, som sagtens lige mente, at man 
kunne holde sit eget selskab ude foran en 
– lukket! – restaurant i byen, som var og er 
ekstra meget på røven, fordi en stor del af 
sundhedspersonalet i byen var blandt de 
først smittede – i en by, der vel at mærke 
holder en ret høj gennemsnitsalder. Det 
gjorde de folk, der overtrådte et par forbud 
i øvrigt også. 

Og jeg er forarget. Stadigvæk. Hvem 
ved, hvilken forskel man kunne ha’ gjort, 
og hvem ved, hvor meget benzin, man har 
båret til bålet ved at være ligeglad.

Tankeløst. Hensynsløst, er Margrethe og 
jeg er helt enige om. Og når eksperterne 

herhjemme i dag udtaler, at man muligvis 
i Danmark har taget endnu mere drastiske 
metoder, anbefalinger og ’forbud’ i brug, 
end det – om tre måneder - ville vise sig, var 
nødvendigt, tænker jeg bare: Jeg håber da, 
de har ret. Og jeg håber, ignoranterne både 
her og der, ikke får spoleret for meget inden 
da.

I den anden ende af skalaen ser man 
hjælpende hænder, stor empati, en kæmpe 
rummelighed og kærlighed blandet med … 
bekymring.

Og når vi, forhåbentlig inden længe, er 
på den anden side af det her, håber jeg ved 
gud, vi har lært af det og ikke bare lynhur-
tigt falder tilbage i den gamle almindelige 
virkelighed. Uanset om vi er i Spanien, Dan-
mark eller et helt tredje sted. Det skylder vi 
hinanden. 

Jeg troede, det var løgn, da  
jeg så en flok barmavede  

englændere holde fest i det 
spanske, som om intet var 

sket. Det skete, efter flere lande 
for længst havde lukket ned. 

Hvor er det pinligt …
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Lonnie Kjer er Solkystens klummeskribent
Hver måned skriver hun om stort og småt
Har du idéer eller forslag til emner, er  
du velkommen til at skrive til lonnie@
solkysten.eu

Lonnie Kjer
Sangskriver, musiker og journalist
Mor til to
Bor (endnu) i Danmark, men misser sjæl-
dent en måned uden en tur til det spanske.





ØNSKER DU EN FERIEBOLIG 
ELLER EN PERMANENT BOLIG 
PÅ COSTA DEL SOL?

VI DÆKKER OMRÅDET FRA ALMUÑECAR I ØST, 

TIL SOTOGRANDE I VEST.

Vi er et professionelt team af skandinaviske 
ejendomsmæglere med mere end ti års erfaring 
inden for ejendomshandel på Costa del Sol.

WWW.KAAARSBERGESTATE.COM      I          KAARSBERG ESTATE

0034 666 777 0166      I           INFO@KAARSBERGESTATE.COM

  

  


