HumbleBee Home

-norskeid overnattingssted på gammel finca

Anette Langfeldt fra Kristiansand,
Grethe Wedul fra Stjørdalen og
Grete Kalfoss fra Flisa har sammen etablert HumbleBee Home i
fjellheimen i Andalucía, nærmere
bestemt 3,5 kilometer fra Valle de
Abdalajís, mellom Álora og
Antequera. HumbleBee Home er
både jentenes hjem og et overnattingssted for globetrottere,
backpackers og andre som søker

ferieopphold utenom det vanlige.
Fincaen i Andalucía er det første
”humlehjemmet”, men det skal
bli flere ”hjem” rundt om i verden – etter hvert. Det ble i alle
fall bestemt over et par vinflasker
hjemme i Norge for snart tre år
siden, da de bestemte seg for å
si opp gode jobber og begynne
på nytt i et annet land. Anette
jobbet som IT-konsulent og

Grethe som grafiker. Grete
Kalfoss arbeider fortsatt i Oslo,
blant annet med markedsføring
og administrasjon av Posada
HumbleBee Home.
Men hva skulle de begynne med?
Jo, venninnene ville etablere et
overnattingssted for mennesker
med samme utfartstrang og eventyrlyst som dem selv. De ønsket i

første omgang å starte opp i
Spania, nærmere bestemt
Andalucía, og de ville kjøpe et
sted godt inne i landet, et sted
hvor mennesker kunne være i
kontakt med naturen og utfordre
den fysisk, og hvor en kunne
oppleve andre ting enn det en
vanligvis opplever på masseturiststedene.
- Vi lette en stund, og det ble en
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del prøving og feiling før vi fant
denne fincaen, eller rettere sagt
drømmestedet, som var et kombinert våningshus og fjøs på ca.
140 kvm - på 25 mål grunn.
Typisk spansk. Prisen passet, så
vi slo til. Men før vi satte i gang i
Andalucía, bodde vi hos en venninne i Mexico, for å lære
språket bedre og for å lære av
henne hvordan hun drev et liknende ”gjestehjem”.
Nå er imidlertid de tre jentene i
gang. Det høres kanskje lettvint
ut, men jentene har jobbet. De
har utarbeidet et konsept, dannet
aksjeselskap og skaffet startkapital, sant ordnet med eiendomsoverdragelse, byggetillatelse, arkitekter og bygningsarbeidere. Stedet begynner nå ta
form, men det er fortsatt et
stykke igjen til målet. I konseptet
HumbleBee Home står det at

hjemmet skal ha maksimalt tjue
senger, eksteriøret skal følge
lokale tradisjoner, samt at det
skal ha et allrom og uteareal
hvor man møtes til felles måltider
og annet sosialt samvær. Og
rommene skal være individuelle
og gjerne preget av lokale kunstnere. Hvordan ligger dere an i
forhold til planene?
- Vi har ferdig fire dobbeltrom
foreløpig, sier Anette og viser
hønsehuset som er forvandlet til
et lekkert, men noe utradisjonelt
gjesterom. Hønseredene er imidlertid beholdt og inne i et av
dem finnes en fargerik høne - i
keramikk! Og geitestallen er blitt
en helt spesiell bar, hvor geitenes
trau nå fungerer som sittebenker,
som er behagelig myke å sitte
på, takket være noen fargerike
og dekorative puter som vi har
sydd selv. Vi har brutt opp gulvet
i geitestallen og tatt vekk alt,
fordi steingulvet var fuget med
geitemøkk. Steinene er på plass
igjen, men gulvet er nå fuget
med sement.
Utenfor baren er det en hyggelig
og lun terrasse med utsikt
nedover dalen og oppover fjellene. Selvfølgelig er det noe spesielt her også, noen smijernsbord
som er laget av en lokal smed,
og som jentene har dekorert med
biter av fliser i festlige farger. Og

oppe på bakken, hvor utsikten er
ennå flottere, skal det bli casitas
(gjestehytter) med et rom og bad.
Anette viser og peker mot den
skrinne kornåkeren, hvor det står
et mismodig sitrontre med fem
sitroner på.
- Det er skrinn leirjord, fortsetter
hun, det er nesten bare korn
som gror her. Vi har en avtale
med en gjeter, far til en venn av
oss som driver en bar nede i
Valle de Abdalajís, om at sauene
hans kan beite på tomta vår. Hva
skal vi med gresset!? Gjeteren er
hyggelig å snakke med, og han
er med på å skape det miljøet vi
etterstreber.

for både sykkel- og fotturer. Og
kun en halvtimes kjøring unna,
ligger innsjøene, Embalses del
Guadalhorce, hvor en naturligvis
kan bade, samt nasjonalparkene
El Chorro og El Torcal.
El Torcal er et fjellområde med
fantastiske og trolske kalksteinformasjoner som ble dannet for
200 millioner år siden, i Juratiden.

Men omgivelsene våre tilbyr flere
aktiviteter, forteller Anette videre.
Her er terrenget vi drømte om,
med høye og utfordrende fjell for
klatring, hang- og paragliding,
samt veier og stier som er flotte

HumbleBee Home
Valle de Abdalajís
Tlf: 952 11 18 69/660 76 76 69
www.humblebeehome.com

Undertegnede kjørte halvtimen
opp til fjellområde og vandret på
en av de merkede stiene. Det var
helt ubeskrivelig flott, det må
oppleves! Det må også
HumbleBee Home.

Gulla Lind
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