STEMNING: Fra byens jag og mas til denne idyllen. Det var valget Grete og Anette tok, - og de har ikke angret en dag.
Humble Bee Home i bakgrunnen.

Den som har lest Spaniajournalen
en stund vil huske de tre driftige
norske damer, Grethe, Anette og
Grete som hadde en drøm, og
realiserte den i form av et pensjonat i særklasse inne i den
andalusiske fjellheimen.
(Spaniajournalen nr. 8 – 2002).
Et pensjonat i særklasse fordi
man tager en masse gode ideer,
svært lite penger, et knippe
velvillige, spanske håndverkere,
noen bønder, et par utenlandske
livskunstnere, - en gammel spansk bondegård med geitestall,
hønsehus, vaskerom, fjøs og
høyloft og sier, «La oss gjøre
dette om til et pensjonat for
spesielt interesserte»!

Pensjonat i særklasse!
Og hva har så skjedd i løpet av det året
som har gått?
- Hønsehuset har blitt 2 soverom og et lite
vaske- og lagerrom.
- Geitestallen ble en flott bar! Den gamle
stallen er bevart i stor grad som den var,
spisetrauene er sittebenker. I tillegg er det
en fin liten terrasse utenfor med en
levegg mot terrassen foran huset.
- Vaskerommet er omgjort til bad med
handicap toalett (EU-krav). Ettersom dette
rommet er det eneste med peis, valgte vi
å sette inn badekar i stedet for dusj – det
kan være godt på en kjølig vinterkveld.
Og jentene har fått mye skryt for alle
forandringer som er gjort. En god spansk

venn rynket på nesa (både av lukt og idé!)
da de fortalte om planene for geitestallen,
men han er nå en stor beundrer, både av
jentene, geitestallen og den nye baren.

Bedriftsøkonomi
Humble Bee Home som stedet heter, har
nå 4 fine utleierom: El Gallo og La Gallina,
de 2 rommene som tidligere var hønsehuset (litt utvidet vel å merke!), La Luna
og La Madrugada, de 2 rommene inne i
huset. Det nye badet er jentenes stolthet,
hva gjør det vel da om det da blåser og
regner ute når man kan bevilge seg den
luksusen en varm dusj gir?
Skulle man tatt bedriftsøkonomiske
hensyn hadde vel håpet vært at det kunne
stått flere rom klare nå, men penger
vokser ikke på trær i Spania heller. Derfor
er de to hotellvertene og bedriftslederne
avhengig av at de eksisterende fire rom
tjener inn nok penger til å avsette til
ytterligere utvidelser. En meget stor grad
av egeninnsats er innkalkulert i fremdriftsplanene, og det er vel ingen overdrivelse
å si at både Grethe og Anette etter hvert

LAM: Grete med "leien". En smule makabert vil man
kanskje tenke i Norge men i Andalucia er naturalhusholdning ganske så vanlig. Så hvorfor bytte
penger når man kan bytte tjenester?
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er blitt dyktige malere, murere og
snekkere.

Utvidelser
- Men vi har både godkjente tegninger og
byggetillatelse for å bygge en etasje til på
halve huset, «lageravdelingen». Da blir det
3 rom + bad i første etasje og tilsvarende i
andre etasje, forteller Grethe og Anette
entusiastisk. - I forbindelse med dette
arbeidet må vi utvide stua for å kunne ha
plass til flere inne. Da blir La Madrugada
gjort om til stue, og her skal vi sette inn
vedovn. I januar/februar hadde vi problemer med å få temperaturen over 14-15
grader inne, så det trengs!
Kjøkkenhagen har ennå ikke blitt svømmebasseng…..(??!!!), men det er nå
førsteprioritet. Basert på siste sommers
temperaturer er nok prioriteringen riktig.
Plaskebassenget som ble rigget opp sist
sommer kunne ved flere anledninger
oppvise makstemperaturer på opp 43,4
grader i august!
Nå ser «humledamene» som de kaller
seg, frem mot den forestående jule – og
nyttårsfeiringen. - Vi har blitt veldig godt
mottatt av spanjolene her nede og har
fått mange gode venner. Jul og nyttår ble
derfor en miks av norske og spanske
tradisjoner. Nyttårsaften ble det derfor

rødt undertøy og druespising!

Spansk bryllup
På stambaren i Alora, - den nærmeste
landsbyen, kan man av og til oppleve
spontane flamencoaftener. For ikke lenge
siden giftet bareierne seg og da var både
Anette og Grethe invitert i bryllup som ble
feiret i baren med gode venner, mat,
drikke og masse flamenco-sang og dans.
Jentene har blitt veldig glad i flamencosang, men så langt synger de ikke, men
strekker seg til en dans av og til.

Gourmeter
Også uti det kulinariske er de norske
damene langt på vei blitt spanske. Takket
være spanske venner er de nå gode på å
lage flere lokale retter, paella på bål (folk
sier det blir mye bedre), sopa perrota,
porra Antequerana. De kan ellers by på
hjemmelaget leverpostei, fikensyltetøy,
fikenbrød, fikenpai og kransekakestenger.
Alt lagd av egendyrkede fikner og mandler. – Joda, - her er det «back to basic»
kan de to tidligere så urbane hovedstadsdamene berette. For eksempel ble
fjorårets fikenvin, høstet av egen hage og
foredlet selv, - en suksess, til tross for at
den ble lagd på tørrgjær av 2 noviser! I år
ligger det an til over 40 liter, men med litt
mer «profft» utstyr.

KOKK: Anette har etter hvert rukket å bli en habiul
andalusisk kokk, med mange av de lokale spesialitetene
på samvittigheten.

ENRIQUE: Nabo og geitebonde Enrique leier beitelandet av humledamene. Leien er fire lam pr. år

LA MADRUGADA: Ingen ting å si på komforten på
gjesterommene.

BAR: Man tager et geitefjøs, skurer og vasker og maler,
- og vips så har man en bar. Her vertinnene innfanget i
kveldsstemningen.

Lam i leie
Siden det foreløpig ikke er aktuelt å dyrke
de 37 målene som tilhører gårdsbruket
leier de ut jorda til en sauebonde, og
årsleia er 4 lam. Første lam fikk de i mars i
forbindelse med Grethes bursdag.
Enrique, sauebonden var tilbake i slutten
av juli for å betale neste fjerdepart av
årsleia. Han tilbød damene å bli med
hjem til gården for å plukke ut lammet,
men det sa de nei til. Så «leia» blir levert
ferdig slaktet og flådd. Parteringa står jentene for selv.
Et annet «biprodukt» av damenes bekjentskap med Enrique er at de nå har lært
seg å tove. De fikk 2 sekker med ull i sommer, og siden de da hadde en gjest som
kunne dette, fikk de opplæring i det også.
Så nå kan de tilby noen gjestene varme
sitte/fotunderlag til vinteren. Utrolig hva
man lærer av å drive overnattingssted i
Andalucía!
Av Tore von Brodtkorb

SKUMBAD: Det nye badet er vertskapets stolthet.
Maken til luksus i den andalusiske fjellheimen har
ingen opplevd. Legg merke til peisen som gir behagelig
varme på baderommet.
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