Anette, Grete og Grethe, tre voksne damer
hadde en drøm.
De ville livet annerledes. Alle tre
hadde gode jobber og fast inntekt.
Med andre ord, - veletablert i det
norske samfunnet. Men naturen gikk
sin gang, - de ble ikke yngre.
Skulle noe skje måtte det bli nå!

Eventyret som ble til virkelighet
A

llerede i 1997 begynte
de å planlegge en reise
jorden rundt. I juli 1998
startet et eventyr som fem år
senere skulle ende opp i de
spanske fjellene på Costa del
Sol. To av jentene la i vei østover,
den tredje vestover. Avtalen var å
møtes i Sydney i romjulen.
I løpet av den måneden de reiste
sammen i Australia ble beslutningen tatt. Et overnattingssted,
- et eller annet sted i verden.
Langt bort fra kontorrutiner, tyve
minutters lunchpause og
lørdags-underholdning på Tv.

et lite pensjonat. Galskap!, - sa
noen. Dagdrømmer!, - sa andre.
Tull!, - sa atter andre. Men alle
dystre spådommer skulle vise
seg å bli gjort til skamme.

Fra drøm til plan

Et hvitkalket hus

Våren 2001 var drømmen blitt
mer konkret. Selv om de ikke
hadde funnet stedet, gikk
planene i retning av Spania.
En liten bondegård i de spanske
fjellene som kunne gjøres om til

I august 2001 reiste alle tre til
Spania, på leting etter drømmen.
Men ikke mer drøm enn at de
visste nøyaktig hva de skulle se
etter. På forhånd hadde de
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Tiden var inne til å utarbeide en
forretningsplan, intet skulle
overlates til tilfeldighetene.
Samtidig ble det startet et aksjeselskap, Humble Bee Home a.s,
hvor de tre jentene var likeverdige eiere. I dette selskapet
lå eierskapet til konseptet, et
konsept for overnattingssteder
av en noe uvanlig karakter.

saumfart alt de kunne finne av
reisehåndbøker om landet.
De hadde spesielt festet seg ved
Alora, en by oppe i fjellene ovenfor Malaga på Costa del Sol.
Selve stedet de var på leting etter
skulle bestå av for det første, - et
hvitkalket hovedhus.
Sannsynligvis ville en del av
huset ha vært brukt som fjøs,
stall eller låve. Det ville være en
eller to mindre bygninger til på
eiendommen. Selve eiendommen
skulle ligge i en skråning,
i en dal oppe i fjellene. Det skulle
være et jordstykke med. Ikke for
stort, - heller ikke for lite.
Nedenfor eiendommen skulle en
liten elv flyte dovent forbi.

leting fant de ikke sitt Humble
Bee Home, - der og da.
Men i trygg forvissning om at
det fantes, reiste de hjem.
Vel hjemme var slagplanen klar.
Anette og Grethe hadde en bekjent i Mexico som drev et
lignende sted. I august la de i
vei, - til Mexico, - for å jobbe,
og for å lære, både spansk og
metodene for å drive et slikt sted.
Grete ble igjen i Norge for å
studere økonomi.
Vel hjemme igjen, presenterte
de ideen og konseptet for
potensielle investorer, som
hovedsakelig var venner og familie. Målet var å få inn cirka en
million i startkapital, - de fikk
inn halvparten.

Alora
De fant Alora, - og visste der
og da at det var i dette området
stedet skulle ligge. Tross iherdig

billett til Spania. Etter å ha fartet
rundt i fjellene i en måned, fra
den ene håpløse ruinen til den
neste. Eller nybygg som var alt
for dyrt. For stort hus, for lite
hus, for stor tomt, for liten tomt.
Alt annet enn det de lette etter.
Om solen skinte en dag, var
neste dag velsignet med regn og
hagl. På nippet til å gi opp
finner de så endelig stedet. Tre
og en halv kilometer utenfor
landsbyen Valle de Abdalajis,
mellom Alora og Antequera,
og seks mil fra Malaga ligger
gården. Nøyaktig slik de hadde
sett det for sitt indre øye.
Husene, åkrene, dalen, elven.
Alt var der.

Investorer
Enveisbillett
19. mars i år var loddet kastet.
Anette og Grethe kjøpte enveis-

Det var ikke fritt for at telefonlinjene hjem til Norge glødet en
stund. Grete som ventet spent

hjemme skulle ha beskjed først.
Det samme skulle investorene,
familie og venner som hadde
satt sparepengene i jentenes
vågale prosjekt.
Stedet ble godkjent pr. telefon og
digitale bilder som ble sendt
hjem på dårlige datalinjer.
Teknologien i maurernes gamle
rike, - den spanske fjellheimen,
hadde ikke helt holdt tritt med
teknologien nede i «sivilisasjonen», der turistene slanget seg
på stranden, ganske så uvitende
om det norske eventyret som
utspilte seg i de spanske fjellene.

Suksess
Og allerede før de hadde fått
lempet ut høyet fra låven, som
ganske riktig var en del av
hovedhuset, innfant de første
gjestene seg. Ryktet hadde
spredd seg om de norske

damene som hadde funnet på
noe meget spesielt, og de kom
for å se. Og de nøyde seg ikke
med det. Alle ville være med å
bidra med en håndsrekning.
Og stadig ringer nye, nysgjerrige
fra både Spania og fra Norge.
Og Humble Bee Home er faktisk fullbooket til langt ut
på vinteren.
I skrivende stund gjenstår det
ennå mye arbeid. For eksempel
skal eselstallen bli inntimbar.
Møkkakjelleren skal bli barberqueområde og kjøkkenhagen
skal bli svømmebasseng. Og for
hver dag er jentene et steg
nærmere målet.

finnes ikke mindre enn tre
innsjøer med bademuligheter.
Og vil du bare komme for kort
og godt leve, - ja, så er du
hjertelig velkommen da også.
Allerede har flere forfattere og
malere meldt sin ankomst.
Her kunne vi nesten ha sagt
snipp snapp snute, - bortsett
fra en liten detalj. Humble Bee
Home konseptet skal ikke
stoppe her. På sikt skal det hele
nemlig bli et globalt konsept –
på franchisebasis.
Av: Tore M. Brodtkorb
tore@spaniajournalen.com

Planene klare
Og planene er klare. De kan
tilby fotturer, sykkelturer, hanggliding og paragliding, hesteridning og fjellklatring. I nærheten
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