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Jaaaaa!!! Siiiiii!!!Jaaaaa!!! din reportasje

Nå står det bare et eneste 
ark igjen å fylle med litt 
blekk, så er det over for 
denne gang. Madre mia… 
Er det sant? Jeg sitter alltid 
med den samme følelsen 
når vi er ferdige med en ut-
gave av magasinet. Må lik-
som klype meg i armen for å 
se om det er sant. Nå kan jeg 
endelig ta meg noen dager fri 
og bare nyte livet, familie og 
venner og ikke minst mine fir-
beinte. Det skal bli lange turer i 
marka neste uke! 

Vi har møtt på mange spen-
nende saker og interessante 
mennesker mens vi produserte 
denne utgaven. De fleste av 
dem vil dere bli bedre kjent med 
i magasinet. Som for eksempel 
Christine Amlie og Edith Dol-
men Gilje, som tok saken i egne 
hender og begynte å rydde vekk 
søppelet som ligger slengt rundt 
omkring i naturen. Og Mario 
Oriol Pastega, som er en kjent 
figur i Sevilla, og som fortalte 

oss alt vi trengte å vite for å skli 
rett inn i miljøet på Feria de Se-
villa. Og ikke minst Gøril Hasselø 
Meisingset, som kom til Madrid for 
tjue år siden for å studere, men som 
fortsatt bor i hovedstaden, hvor 
hun deler livet sitt med sin spanske 
mann og deres to barn. 

Jeg greier selvfølgelig ikke å avs-
lutte uten å komme med noen tak-
kemeldinger.  Tusen takk til alle 
dere som har vært med på å lage 
denne utgaven av Din Reportasje. 
En spesiell takk til dyktige Bente 
Solem, som i skrivende stund ennå 
sitter og jobber med designet. En 
stor takk også til deg Olav Barhau-
gen, som har vært en viktig brikke i 
Din Reportasje siden du sklei gjen-
nom døra her for noen måneder 
siden. Og jeg må selvfølgelig takke 
alle dere som leser oss i magasinet, 
på nettsiden dinreportasje.no og på 
Facebook. Jeg ønsker dere en fortr-
yllende vår og sommer! 

!Hasta pronto!
Ann-Louise Gulstad
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Tekst: Ann Louise Gulstad 

Gøril Hasselø Meising-
set er født og oppvokst 
i Molde, omringet av 
fjord og fjell. I 1999 
kom hun til Madrid for 
å lære seg spansk. 20 
år senere bor hun frem-
deles i den spanske 
hovedstaden, hvor hun 
har stiftet familie.

STORTRIVES: Gøril stortrives i gamlebyen, 
hvor hun har gangavstand til både jobb og 
skolen til barna sine. 

PÅ HYTTA: Den norske kvinnen og familien har nylig 
kjøpt seg ’hytte’ på landet utenfor Madrid, hvor de 
tilbringer mye tid i helgene. Her får barna bedre kontakt 
med naturen, noe som er veldig viktig for Meisingset.

Livet i hovedstaden
Gøril var det man kan kal-
le en typisk norsk ung-
dom. Hun studerte ved Uni-
versitetet i Oslo og hadde 
deltidsjobb i veskeavdelingen 
på Steen&Strøm. Drømmen var 
å reise til Madrid og lære seg 
spansk. 

- Og slik ble det, smiler den hy-
ggelige unge kvinnen. Jeg søkte 
på et amerikansk universitet 
og kom inn. Jeg kunne jo ikke 
spansk og det var den eneste 
måten jeg kunne oppnå stud-
iepoeng på og samtidig være i 
et spansktalende land for å lære 
språket.

Hun ble helt betatt av Madrid 
fra første stund, mest på grunn 
av det livlige folkeslaget, som 
gjorde at hun følte seg mer enn 
velkommen. Men hun satte også 
stor pris på selve byen, som var 
i full modernisering og hvor det 
var så lett å komme seg frem 
overalt. 

- Kollektivtrafikken fungerte godt 
den gang, og i dag er den bare 
enda bedre. Det flotte med Madrid 
er at det aller meste som er inter-
essant å se kan nås til fots. 

Det første året i hovedstaden delte 
hun leilighet med to spanske jen-
ter i bydelen Cuatro Caminos, 

ikke så langt fra universitetet. Men 
kort tid senere møtte hun personen 
som skulle bli mannen i hennes liv, 
og det tok ikke lang tid før de ble et 
par.

- Vi møttes første gang i februar 
2000 og vi ble raskt uadskillige. 
Jeg skulle jo egentlig flytte tilbake 
til Norge etter at vårsemesteret var 
ferdig i juni, så det var liksom in-
gen tid å miste for å finne ut om for-
holdet vårt var noe å satse på! Den 
sommeren dro jeg tilbake til Norge 
for å jobbe, og Diego kom også og var 
der i fire uker. Da ble han selvfølgelig 
introdusert for familie og venner, og 
etter det har det blitt mange Norges-
turer på han. Etter sommeren leide 
jeg og Diego en leilighet i bydelen 
Pacífico sammen, og det ble starten 
på et nytt liv for oss to. Det gikk tem-
melig raskt i svingene det første året, 
men alt føltes så riktig at vi bestemte 
oss for å «hoppe i det».

Paret trivdes veldig godt i hverandres 
selskap, og bestemte seg etter hvert 
for å kjøpe en leilighet sammen. Val-
get falt på en romslig og sjarmerende 
loftsleilighet like ved slottet i gamle-
byen. 

- Vi bor i en bygning som er rundt 
170 år gammel, midt i Madrid sen-
trum i det som kalles «gamleby-
en». Gatene er smale og kronglete, 
det er lite eller ingen biltrafikk og 
det myldrer av koselige «plazas». 

Det er nettopp dette landsbypreget 
som ligger over gamlebyen som gjør 
den så attraktiv både for fastboende 
og turister. Gaten Meisingset og fam-
ilien bor i, blir av mange beskrevet 
som en av Madrids mest idylliske.

- Det er en slags oase, og det bare 
noen minutters gange fra Puerta del 
Sol, Plaza de España og la Gran Vía, 
hvor det er veldig mange mennesker 
og trafikk. Når jeg går ut i nabolaget, 
møter jeg alltid kjentfolk som det er 
hyggelig å slå av en prat med. Her 
bor det mange andre utlendinger 
som har giftet seg med en spanjol og 
stiftet familie. Det skaper et inter-
nasjonalt miljø hvor vi gjerne hop-
per fra et språk til et annet i samme 
samtale, og de fleste barna er både 
to- og trespråklige. Vi har også bev-
isst valgt en spansk offentlig skole til 
barna, hvor undervisningen foregår 
på spansk og engelsk. Den ligger 
bare noen få minutters gange hjem-

mefra. Det betyr at de fleste av ven-
nene deres også bor i nærheten, og 
det er lett å møte dem etter skoletid 
og i helgene.  

Meisingset er i fulltidsjobb hos en 
spansk bistandsorganisasjon og er 
ansvarlig for Øst-Afrika, hvor organ-
isasjonen støtter bistandsprosjekter 
i land som Etiopia, Kenya, Uganda, 
Tanzania og Sør Sudan. 

- Jeg koordinerer et team på 13 per-
soner, og vi har som oppgave å vur-
dere hvilke prosjekter vi skal støtte i 
de ulike landene gjennom våre lokale 
partnere og å følge opp disse pros-
jektene. Det blir litt reising gjennom 
jobben og turene varer ofte opptil to 
uker. Det er litt lenge å være borte 
hjemmefra nå som jeg har små barn, 
så jeg prøver å begrense reiseaktiv-
iteten til et par turer i året.

Hun synes at hun har vært heldig 
med tanke på å finne en god jobb 
og god arbeidsplass i Madrid, hvor 
arbeidsledigheten er høy.

- Selvfølgelig så kan man ikke sam-
menligne det spanske lønnsnivået 
med det norske, men samtidig har jeg 
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en arbeidsgiver som er forholdsvis 
fleksibel og forståelsesfull. Da jeg 
ba om ekstra permisjon for å være 
hjemme med barna i deres første 
leveår fikk jeg det, og når jeg må 
dra fra jobben tidlig for å være med 
på foreldremøte eller dra til legen 
er det greit. Slike ting har aldri vært 
noe som helst problem, heldigvis. 

En av de største utfordringene 
hun husker fra de første årene 
på jobb i Madrid var å komme til 
orde under møter. 

- På det området er kulturen en 
helt annen enn hjemme i Norge. I 
begynnelsen var det ikke så mye 
jeg fikk sagt, men etter hvert lærte 
jeg meg å bryte inn. Nå er kanskje 
den største utfordringen å være 
tålmodig nok til å holde ut i møter 
som ofte blir alt for lange fordi 
«alle» vil legge frem sine meninger 
og synspunkter. 

Når hun blir spurt om hva som er 
en typisk hverdag for henne og om 
den er veldig annerledes enn typisk 
norsk hverdag, trenger hun ikke å 
tenke seg om. 

- Hverdagen min er sikkert ganske 
lik en vanlig norsk mors hverdag, 
og består stort sett av henting og 
levering av barn på skole og fritid-
saktiviteter, leksehjelp, matlaging 
og vasking av klær og hus. Så mye 
mer blir det ikke tid til. Jeg pleier 
å stå opp litt før klokken åtte. Jeg 
ordner meg og vekker så barna. Vi 
spiser frokost sammen og vanligvis 
følger mannen min barna til skolen, 
som begynner klokken ni mens jeg 
rydder opp etter frokosten og går 
på jobb. Barna er ferdige på skolen 
klokken fire og de blir vanligvis 
hentet enten av mannen min eller 
meg. Diego er illustratør og jobber 
hjemmefra, noe som er veldig prak-
tisk i forhold til henting og bringing 
av barna, for eksempel. 

Fridager blir brukt til mye forskjel-
lig, men mest betyr tid sammen 
med barna Oliver (8 år) og Erik (10 
år), og resten av familien.

- Vi besøker ofte svigerforeldrene 
mine, som også bor i Madrid. 
Andre ganger tar vi en dagstur 
til de mange flotte fjellområdene 
utenfor byen. For å få mer plass 
og mer kontakt med naturen, har 
vi i år kjøpt oss et lite hus i Can-
deleda, i Valle del Tiétar, Avila. 
Det er et nydelig sted, knappe 
to timer hjemmefra, og dit drar 
vi nå så ofte vi kan. Der har vi en 
kjempestor hage med mange frukt-
trær. Vi har til og med egne oliv-
entrær og vi dyrker tomater, squash 
og andre grønnsaker. Naboene har 
geiter og høner, og livet vi har der 
er virkelig noe helt annet enn livet 
vi har i sentrum av Madrid. 

Hovedgrunnen til at hun trives så 
godt i den spanske hovedstaden er 
folket, som hun selv beskriver som 
genuint hyggelige mennesker. 

- De er oppriktig interessert i å 
snakke med deg. Det skjer støtt og 
stadig at jeg blir stående litt ekstra 
og snakke med for eksempel kas-
sadama i en butikk om et eller an-
net tema, og ofte så henger andre 
kunder seg også med på samtalen. 
Det jeg også liker godt med Ma-
drid, i motsetning til hva mange 
tror, er at i mange bydeler, spesielt i 
sentrum, så har du ikke den typiske 
storbyfølelsen med biler som suser 
forbi i høy hastighet og travle men-
nesker som løper av gårde til neste 
møte. Madrid er på en måte sam-
mensatt av mange små landsbyer 
(pueblos). Når du har bodd en 
stund i en bydel, så blir du til slutt 
kjent med de som jobber i lokal-
butikkene, du møter på naboer og 
du gjenkjenner folk på gata. Det 
synes jeg er fint fordi det skaper 
en slags trygghetsfølelse og til-
hørighet i nabolaget. 

Hun må tenke seg godt om når hun 
skal svare på om det finnes noen 
negative sider ved å bo i en storby 
som Madrid.

- Kanskje det at i området jeg bor i 
har vi opplevd en ekstrem økning av 
turister, noe som ødelegger lokalt 
næringsliv til fordel for souvernir-
butikker og fastfood-kjeder. Det er 
veldig synd fordi økte leiepriser og 
mindre tilgang til forbruksproduk-
ter for oss fastboende gjør at livet i 
sentrum blir mer komplisert. 

Fra hverdagslivet i Norge så savner 
hun først og fremst den daglige 
kontakten med familie og venner. 

- Det er ikke noe som går over, og 
jo eldre man blir desto mer savner 
man denne hverdagslige kontakten 
med dem man er glad i. Jeg savner 
absolutt alle, men spesielt mamma. 
Jeg savner også friheten til å kunne 
slippe ut barna mine alene for å 
leke. Men det kan man kanskje ikke 
gjøre dersom man bor i sentrum av 
Oslo heller? Og selvfølgelig savner 
jeg nærheten til sjøen og fjellet, og 
det å kunne ta seg for eksempel en 
fjelltur etter jobb. Men jeg savner 
absolutt ikke lange vintre og dårlig 
vær. Jeg har aldri vært spesielt glad 
i vinter og kulde, og det er utrolig 
deilig å slippe og styre med alt mu-
lig vinterutstyr, vinterklær, måke 
snø, skrape is, og alt det som hører 
vinteren til. 

Foreløpig har hun ingen planer om 
å flytte tilbake til Norge, selv om 
hun ikke ser bort fra å tilbringe len-
gre perioder i gamlelandet når hun 
blir eldre. 

- Jeg har en drøm om å kunne til-
bringe tre til fire måneder hver som-
mer der, det hadde vært fantastisk! 
Da er det for varmt her i Spania, og 
Norge, spesielt Molde, er paradis 
på jord! 䐀䤀一 刀䔀倀伀刀吀䄀匀䨀䔀
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Nytt liv i Spania
BERIT MARIE GROOHN HJERMUNDRUD og hennes mann THOR 
ØYVIND har vært gift i 56 år, har tre barn, sju barnebarn og et 
oldebarn. Da det spanske klimaet er mye bedre for helsen til Berit, 
flyttet de til Orihuela Costa i 2016.  

Jeg har arbeidet med mye for-
skjellig og har blant annet vært 
servitør, frisør og har også kjørt 
drosje for min mann. Jeg ødela 
beina mine i en kollisjon i 1977. 
Vintrene med snø og is har siden 
vært en plage. Derfor gikk vi 
lenge med tanker om å flytte til 
Spania når vi begge ble pensjonis-
ter, fordi værforholdene er mye 
bedre her.

Da vi først begynte å tenke på et 
nytt liv i Spania, vurderte vi Gran 
Canaria, men så flyttet sønnen 
vår ned hit for seks år siden. Vi 
kom på besøk og falt pladask for 
Costa Blanca. Tilbake i Norge be-
stemte vi oss for at tiden var inne 
for å selge alt og flytte til Spania, 
og vi bestilte en ny reise for å se 
på noen boliger. Midt oppi denne 
prosessen fikk mannen min hjer-
teinfarkt og ble bypass-operert 

omgående. Hus og møbler var 
allerede solgt, og vi måtte ut av 
boligen til 1. november 2015. Det 
ble litt hektisk en stund, men hel-
digvis gikk det bra. 

Vi reiste ned så fort han fikk klar-
signal av legene. Vi hadde kontak-
tet en del meglere over nettet, så 
det var klart. At vi havnet i Ori-
huela Costa er en tilfeldighet. Vi 
hadde veldig dårlig tid, for flyt-

“

Vi er mye mer sosiale her 
på Costa Blanca enn hva 
vi var i Norge.

ting var allerede bestilt, og dette 
var det beste vi hadde sett i vår 
prisklasse. Men vi liker oss her, 
for det er stille og rolig. Det en-
este jeg egentlig har å klage på 
er at våre naboer stort sett er en-
gelskmenn. Jeg skulle gjerne hatt 
noen spanjoler rundt meg slik at 
jeg kunne fått praktisert spansken 
min. Jeg har gått to kurs og skal 
ta flere, for jeg vil lære språket så 
jeg greier meg noenlunde på egen 
hånd.  

Det var mye som skulle gjøres 
med hensyn til papirer og det å 
komme inn i systemet, men nå var 
vi så heldige at vår sønn hadde 
bodd her noen år og hadde kon-
takter som hadde hjulpet han med 
det meste. Vi fikk da den samme 
personen til å hjelpe oss med alt 

papirarbeidet og tolking når vi 
trengte det. Vi er resident, har 
spansk førerkort og betaler skatt 
til Spania. 

Livet i Spania bød på mange nye 
muligheter. Jeg er veldig glad i 
å gå tur, det kunne jeg ikke hele 
året i Norge, og det bruker jeg 
mye tid på nå. Og vi er mye mer 
sosiale her på Costa Blanca enn 
hva vi var i Norge. Det er jo så 
mye som skjer og så mange andre 
nordmenn i samme situasjon som 
oss. Vi er med på minigolf og pet-
anca, og mannen min kjører ofte 
motorsykkel sammen med sønnen 
vår, men jeg sitter ikke på. 

Klart jeg lengter etter barn, bar-
nebarn og spesielt oldebarnet, slik 
er det bare. Døtrene til sønnen vår 

er her ganske ofte, så det er flott. 
Jeg har litt problemer med legen, 
skulle helst hatt en kvinne, men 
det får gå inntil videre. Hvordan 
det blir i framtiden vet vi ikke, vi 
er jo ikke så unge lenger, men for 
øyeblikket har vi det helt greit her 
i Spania. 

Er det noen som vurderer å flytte 
hit så er mitt råd at de må skaffe 
hjelp til alt det praktiske som må 
gjøres med hensyn til å komme 
inn i systemet, da vil alt gå så 
mye bedre fra første stund. Jeg 
vil vel også anbefale at man leier 
en bolig før man kjøper noe, slik 
at man blir bedre kjent med om-
rådet og får en god idé om hvor 
man ønsker å bo. Og at man lærer 
seg språket. Det er mitt prosjekt 
framover!

MYE Å GJØRE I OMRÅDET: Paret 
liker at det er så mye forskjellig å 
gjøre i området, og tar gjerne en 
tur til en av de flotte sandstrendene 
som ligger som perler på en snor i 
Torrevieja-området.
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Langt liv på Costa Blanca

Jeg anser meg selv som 
verdens heldigste menneske 
som kan leve på Costa Blanca 
når jeg vil. 

“
GUN ELISABETH BJELKE vokste opp på Bygdøy, Åsgårdstrand 
og Tåsen. I 1970 kom hun til Costa Blanca for første gang, og 
har siden den gang vært en hyppig gjest i Alfaz del Pi.

Jeg har alltid likt å omgi meg med 
mange forskjellige mennesker 
og har vanket i de fleste miljøer. I 
Norge studerte jeg tegning, søm og 
mote, og utdannet meg også til syke-
pleier. Jeg har drevet helseklinikker, 
men i dag er det kunst jeg er mest 
opptatt av. 

Jeg kom til Spania opprinnelig for 
å være sammen med min far, som 

var en stor personlighet og en mann 
som alle kjente her nede. Etter at 
han døde har jeg oppholdt meg på 
Costa Blanca seks måneder i året. 
Her kjeder jeg meg aldri og er alltid 
opptatt med å male, tegne, sy og 
strikke, og jeg går mye tur. Har hatt 
noen kunstutstillinger på Den Nor-
ske Klubben Costa Blanca, på Kul-
turhuset og i Galleri Pluss. Jeg bor i 
en stor leilighet i hovedgata i Alfaz 

og vanker mye sammen med mine 
kunstnervenner i kunstgruppa, der 
trives jeg.

Jeg kom til Spania for første gang 
i 1970. Da bodde jeg i vårt nye hus 
i Colonia Escandinavia. Jeg husker 
godt første dagen jeg dro til lands-
bygda med mine venner. Den gan-
gen var det bare en grusvei med 
appelsin- og sitrongårder på begge 

sider, en kino og en bar og spanske 
damer som satt utenfor døra i svarte 
klær og heklet hvite duker. Mye 
har forandret seg siden den gang, 
men kinoen er der ennå. Jeg husker 
at når jeg var der og lyset ble slått 
på etter filmen, så var det solsikke-
frøskall overalt på gulvet! Det var 
jo som regel solsikkefrø man koste 
seg med når man var på kino den 
gang, og skallet kastet folk bare rett 
ned. 

Første gang jeg gikk ned til Alfaz 
sentrum var jeg 15 år. Jeg hadde 
på meg en liten shortsdrakt som 
da var moderne i Norge, lårkort og 
ermeløs. Dette var jo under Franco 
sin tid, og spanske damer gikk ikke 
lettkledd og uten anstand på gata. 
Mannfolka fikk fart på seg og stor-
ma ut for å se denne vikingen med 
langt lyst hår og lite med klær. Det 
var en nokså overveldende opplev-
else, og jeg snudde raskt på hælene 
og spurta hjem. Var glad jeg ikke 
møtte på Guardia Civil med våpen 
og lakkhatter, da hadde jeg nok blitt 
putta inn!

Da jeg var 16 år fikk jeg jobb på det 
hippeste diskoteket i hele verden. 
Det var Cap 3000 i Benidorm. Det 
var utformet som en diger UFO og 
var litt av et syn.  Der tok jeg imot 

de mest populære bandene på den 
tiden, som for eksempel Mungo Jer-
ry og Slade. Bandmedlemmene var 
alle noen herlige gutter. Jeg hadde 
ansvaret for garderoben og at med-
lemmene i bandet hadde litt drikke, 
og det var ikke noe problem! 

Jeg husker ennå hvordan min far 
og stemor plutselig dukket opp på 
diskoteket en kveld for å sjekke hva 
jeg drev på med. Jeg gjorde aldri 
noe galt, og oppførte meg alltid, 
men pappa ble nok sjokkert da han 
så meg stå der og danse vilt på dan-
segulvet. Et par kvelder senere var 
jeg på fest med masse kjendisbarn 
fra Norge som erta meg litt for dan-
singa mi, men det endte med at alle 
sto på podiet og dansa med meg. 
Senere dro vi på fest i Colonia. 
Husker godt at vi spilte Stairway to 
heaven med Led Zeppelin. Min far 
dundra inn på festen, tok meg i hår-
fletta og dro meg ut og sa: ”Du skal 
pakke, for vi skal hjem!” Madre 
mía, det var jo litt pinlig, men i et-
tertid forsto jeg jo at han var redd 
for meg. Husker at han også sa, ”Du 
er født gæærn og fanga vill, ingen 
kan temme deg! Og det er helt sant, 
ingen har klart det, jeg er bare meg.  

Etter så mange år i dette herlige 
landet, må jeg innrømme at jeg 

føler meg litt spansk. Språket har 
jeg ennå ikke helt kontroll på, men 
gjør så godt jeg kan. Vi er jo innvan-
drere og må respektere det spanske 
folket, som jeg bare elsker. Jeg har 
etter så mange år på Costa Blanca 
mange gode venner, og i blokken 
hvor jeg bor er nesten alle naboene 
spanske. Jeg har blitt en av dem og 
de er bare utrolig hjelpsomme og 
snille og passer alltid på meg. Jeg 
har også reist en del i Spania, det er 
jo så mange flotte steder å besøke. 
Og mange flere reiser vil det bli, for 
dette landet har uendelige mange 
flotte steder å by på. 

På tross av at jeg føler meg så 
hjemme på Costa Blanca, så kom-
mer jeg aldri til å bo fast her. For 
jeg elsker også gamlelandet og de 
norske fjellene som omkranser meg 
der jeg bor på sommeren, og jeg er 
veldig glad i å fiske. I Norge har jeg 
også mine herlige tre barn og tre 
like herlige barnebarn. Jeg elsker å 
være sammen med dem.

Jeg anser meg selv som verdens 
heldigste menneske som kan leve 
på Costa Blanca når jeg vil. Jeg 
bare storkoser meg her blant så 
mange gode venner og under Span-
ias varme sol. Carpe Diem, folkens!

CAR3000: Gun liker seg godt i 
Benidorm, hvor hun jobbet på 
det legendariske diskoteket CAP 
3000 da hun var ung.
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Feria de 

Sevilla
Lite kan måle seg med Feria de Sevilla, også kalt Feria de Abril, 
som tilbyr en unik mulighet for å oppleve andalusisk kultur og 

tradisjoner på nært hold.

Den beste måten å oppleve byens for-
tryllende folkeliv på er å delta på Fe-
ria de Sevilla, som hvert år tiltrekker 
hundretusener av mennesker fra hele 
verden. 

Den første feriaen fant sted i 1847 som 
et kommersielt marked for bønder og 
oppdrettere i området, men ble fort 
populært blant den vanlige mann, 
musikere og andre kunstnere. Gjen-
nom årene har det å pasarlo bien (ha 
det gøy) overtatt hele arrangementet, 
som med årene har blitt en verden-
skjent begivenhet.  

Lite kan måle seg med Feria de Se-
villa, som tilbyr en unik mulighet til 
å bli bedre kjent med den fantastiske 
andalusiske kulturen. Plassen hvor 

selve feriaen finner sted heter Recinto 
Ferial og ligger rett utenfor sentrum. 
Her blir det pyntet overalt med spe-
ktakulære blomsterdekorasjoner i 
alle regnbuens farger, og folk i tradis-
jonelle drakter kommer tilkjørende 
med hest og vogn. Flamencomusikk 
spilles på hvert hjørne og dansen vil 
ingen ende ta. 

Den enorme feria-plassen ble bygd 
opp for å imøtekomme den store 
strømmen av besøkende og for å 
kunne ha plass til mer enn tusen case-
tas (små hus), som står fordelt på om-
rådet. Disse små husene representerer 
selve ryggraden i feriaen, og blir satt 
opp og finansiert av lokale institusjon-
er, organisasjoner, foreninger, private 
grupper og familier. Det serveres mat 

og drikke og danses sevillanas (fla-
menco) dag som natt. Adgang til disse 
casetaene er bare for medlemmer av 
organisasjonene som administrerer 
husene eller for inviterte personer, 
men det er ingen grunn til å fortvile, 
for det finnes hele 16 offentlige case-
taer som er åpne for alle. 

Festuken finner vanligvis sted én 
eller to uker etter påskeuken Semana 
Santa. I år starter den 4. mai og varer 
til den 11. Høydepunktet i den offisi-
elle åpningen er utvilsomt den tradis-
jonelle Alumbrado-seremonien, der 
ordføreren tenner de mer enn 22.000 
lyspærene i feriaens viktigste inn-
gangsport. Det spektakulære fyrverk-
eriet, som avslutter festen åtte dager 
senere, er også veldig populær. DR
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Opplev 
feriaen som 

en ekte 
sevillaner

CASETAS: Flere hundre ’casetas’ i form av telt blir satt opp på feria-
plassen av lokale institusjoner, foreninger, private grupper og familier. 
Her spiser og drikker og danser man døgnet rundt.

FLAMENCO: Flamencodans er noe 
man ser overalt hver dag i løpet av 
feriaen, og mange bruker flere hundre 
euro på de rette kostymene. 

HEST OG VOGN: Mange kommer kjørende til feriaen i hest og 
vogn ikledd sine tradisjonelle kostymer.

BRASK OG BRAM: Hvert år avsluttes 
feriaen med et spektakulært fyrverkeri. 
Da kan man bare begynne å glede seg til 
neste års fest.

Om man ønsker å oppleve arrangementet som en ekte 
sevillaner og ikke bare gå rundt som en tilskuer, 

er det ikke så mye som skal til for å gli rett inn i miljøet.  
Din Reportasje gir deg noen gode råd!

Hver dag begynner festlighetene på feria-plassen kl. 14:00, altså på samme tid som casetaene begynner å servere 
mat og drikke. Gjør gjerne som sevillanerne, som liker å være fasjonable sene, og kom til feriaen en gang etter 

klokken 15. Etter kl. 20.00 om kvelden kan ikke hester og kjerrer kjøre rundt på feria-området, men det stopper ikke 
folk fra å fortsette festen til langt ut på morgenkvisten, gamle som unge. 

Har du ingen tradisjonell drakt med i kofferten, er det ingen grunn til å fortvile. Det handler om å finne noe som 
bygger opp under essensen av hele feriaen, og det kan være alt fra en blomst i håret for kvinner og en tradisjonell 

hatt for menn. En vifte eller et par typiske øreringer gjør også saken, og kan fås kjøpt nesten hvor som helst i Sevilla 
sentrum. 

Generelt finnes det ikke noen bestemt kleskode. Men sevillanerne er kjente for sin gode smak når det gjelder klær, 
og har en tendens til å være nokså konservative, så velg gjerne et pent, uformelt antrekk. Møter du opp i shorts og 

joggesko, kan du være sikker på at ingen sevillaner vil invitere deg inn til noen av de private casitaene. 

Riktig skotøy er veldig viktig, og skoene må være skinnende rene og nypolert, for er det noe en sevillaner legger 
stor vekt på, så er det gode og rene sko. Husk at på feriaen blir man stående på beina i mange timer i tillegg til at 

man kanskje også danser, så det er viktig at man tenker komfort og eleganse på samme tid. 

Å bruke kollektivtransport er nærmest påbudt, med mindre du vil bruke masser av tid i jakten på en parkering-
splass. Du kan bruke både drosje, metro og buss. Buss – Det finnes en spesiell linje for å komme til feria-plas-

sen. Den opererer hver dag fra kl. 12.00 til 07.00 uten avbrudd og går fra en busstopp kalt Prado de San Sebastián, 
like ved byens sentrale busstasjon. Metro – Linjen til feria-plassen er nummer 1 (retning: Ciudad Expo - Olivar de 
Quintos). Stoppestedet nær hovedinngangen er: Blas Infante, Parque de los Principes eller Plaza de Cuba. Ruten 
kjøres hele natten. 

I alle casetaer har du anledning til å prøve noen av Andalucías mest berømte retter og tapas, og det sier ikke så 
rent lite i en region som er berømt for sin gastronomi. Nyt den gode maten på samme måte som de lokale, del den 

med nye som gamle venner. Bestill gjerne en rebujito, den typiske feria-drinken, en forfriskende blanding av vino fino 
(tørr hvitvin) og limonade servert med masse isbiter.

Feriaen er et barnevennlig arrangement på dagen, så gjør som sevillanerne og ta med de små. Det finnes mange at-
traksjoner beregnet på barn i Calle del Infierno, som grenser til de største casetaene på feria-plassen. Det finnes til 

og med en spesiell caseta for barn som kommer bort fra foreldre og foresatte under feriaen. Den heter Caseta de Niños 
Perdidos og ligger i Calle Gitanillo de Triana, nr.126. (Telefonnummer: +34 954 459 189.) DR
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HELE FAMILIEN: 
Hele familien til Oriol Pastega 
deltar i Feriaen, og kler seg 
alltid i tradisjonelle kostymer. 

MARIO ORIOL PASTEGA:
Dette er for meg en typisk 

Feria de Sevilla

Som alle sevillanere så elsker jeg 
Feria de Sevilla, men for meg har 
den en helt spesiell betydning da 
det var en av mine forfedre, José 
María Ybarra, som grunnla den 
i 1846. Festen representerer den 
største sosiale begivenheten i Se-
villa i løpet av året, og er noe alle 
innbyggerne gleder seg til. Det er en 
flott anledning til å møte og kose seg 
sammen med familie og venner, og 
man spiser, drikker, danser og syn-
ger fra første til siste dag. 
 
Det som for meg gjør Feriaen ekstra 
spesiell er ”las casetas”, hvor den 
ordentlige festen pågår. Disse små 
”husene” er i virkeligheten store 
telt, som blir satt opp bare for be-
givenheten. Min familie har alltid 
hatt et telt, hvor vi fra klokken ni om 
kvelden til klokken seks eller syv 
neste morgen feirer Feriaen sammen 
med gode venner og familie, og hvor 
vi serverer tapas, Sherry, Manzanilla 
eller Rebujito, og hvor vi danser Se-
villanas. 

Jeg har mange utenlandske venner 
fra hele verden, og dette er den per-
fekte anledning til å invitere dem til 
Sevilla og vårt telt for å feire denne 
store begivenheten sammen med oss. 
Jeg overdriver ikke når jeg sier at alle 
mine utenlandske venner bare elsker 
å være med på Feriaen. Hjemme har 
vi alt som trengs for en vellykket fest. 
Loftet er fullt av forskjellige kostymer, 
som familien min har tatt vare på opp 
gjennom årene. Antrekket er en veldig 
viktig del av Feriaen. Mannfolka bruk-
er ”trajecorto” (korte jakker, stramme 
bukser og støvler) og de tradisjonelle 
”sombreros” (hatter) kalt ”cordobés”.

En typisk Feria for meg starter den 
første kvelden, som vanligvis er på 
en mandag. Ofte kommer vi kjørende 
til Feriaen i hest og vogn. Åpning-
skvelden er kjent som ”la noche del 
pescaíto” (fiskens natt) på grunn av 
at fisk er hovedrett på middagsbordet 
denne kvelden. Festlighetene starter 
offisielt ved midnatt mellom mandag 
og tirsdag, når lysene i ”Portada” blir 

slått på. Denne begivenheten kalles 
”Alumbrao” og tiltrekker seg mange 
tusen festglade mennesker. Deretter går 
turen til ”las casetas” for å spise mid-
dag og tilbringe hele natten på Real, 
som er området hvor Feriaen foregår. 
Der er det også en fornøyelsespark kalt 
Calle del Infierno, hvor man kan ha det 
veldig gøy.

Dagen derpå starter jeg med en god 
lunsj, fulgt av litt flamencodans og 
tyrefekting i Maestranza. Etter det drar 
jeg hjem for å freshe meg opp og hvile 
litt, før jeg gjør meg klar til å dra til-
bake til Feriaen for å spise middag og 
nyte litt mer flamencodans. Personlig 
foretrekker jeg Feriaen på dagtid, da er 
alt mye mer fargerikt og morsomt. 

Resten av uken går med på det samme, 
festlige lunsjer og middager, mye fla-
mencomusikk og dans, i godt selskap 
med familie og venner. Når uken er 
over, er alle veldig slitne. En hel uke 
med dans, mye mat og drikke kan være 
litt av en utfordring!

HEST OG VOGN: Familien pleier å ankomme 
begivenheten i hest og vogn, noe som er typ-
isk for de største familiene som har ”caseta” 
på plassen hvor Feriaen befinner seg. 

MOR: Dette er et bilde av Oriol Pastega 
sin mor, som i likhet med sin sønn har 
deltatt i Feriaen helt siden hun var ung. 

DR
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Markedsføringsreportasje Markedsføringsreportasje

Jeg har stått 
ved komfyren 

i nesten et halvt 
århundre, men 
har ennå mye å 

lære
“

Allerede som ung mann 
hadde Thomás Arribas 
planen klar. En dag skulle 
han overraske verden 
med sin gastronomi, og 
det fra egne restaurant-
er. I dag eier han flere av 
Spanias mest kjente spis-
esteder, deriblant Punto 
de Sal Gastro&Beach i 
Benidorm.

Det hele startet i Burgos, nærmere bestemt i den lille landsbyen 
Palazuelos de la Sierra, hvor Thomás vokste opp. Helt siden han 
var liten hadde han sett hvordan foreldrene, som var bønder, jobbet 
livet av seg for å forsørge familien. Thomás lovte seg selv at han 
en dag skulle bli noe her i verden, slik at han kunne hjelpe til med 
økonomien.

- Så lenge jeg lever vil jeg aldri glemme hvor mye foreldrene mine 
slet. De gjorde alt for at familien skulle ha nok mat på bordet, og det 
var ikke alltid like lett. Min mor hadde en fetter som var kjøkkensjef 
på et kjent hotell i Burgos, og da jeg fikk høre at de trengte hjelp på 
kjøkkenet reiste jeg dit på et blunk. Da var jeg vel 16 år gammel.

Det var begynnelsen på et eventyr som har vart frem til i dag. 
For siden den gang har mesterkokken reist verden rundt for å 
lære om finere kokkekunst, og han har i mellomtiden blitt en 
anerkjent kokk og forretningsmann. Den store anerkjennelsen 
kom med restauranten El Poblet i Denia, som i dag er kjent som 
en av landets beste med sine tre Michelin-stjerner. 

- I dag er det sønnen min Quique som driver restauranten, sier 
Thomás. Jeg så fort at han ville følge i mine fotspor, han er et geni 
på mat og er kjent som en av Spanias beste hva avant-garde cuisine 
angår. Jeg er opptatt med driften av flere andre restauranter, og er 
stadig på reisefot. En av mine hobbyer er å reise til andre land for å 

se hva de holder på med der. I mor-
gen reiser jeg til Marrakech, som 
har en fantastisk gastronomikultur 
og hvor jeg alltid lærer noe nytt.

Han tar med Din Reportasje rundt 
i den koselige restauranten, som 
skiller seg ut med sitt moderne og 
harmoniske design. Mens Thomas 
svarer telefonen, tar vi en titt rundt 
på egen hånd. Den ene veggen er 
dekket med et langt skap med noe 
av det aller beste man kan tilby av 
vin. Vi åpner menyen, hvor Mid-
delhavsdietten står i fokus, og her 
er det mange gode retter å velge 
blant. 

- For meg handler det om å 
kunne overraske mine kunder 
med en matopplevelse de sjelden 
har opplevd maken til. Maten 
skal først overbevise øynene, så 
ganen og ikke minst magen. 

Han kan fortelle at mange skandi-
naver finner veien til restauranten, og 
at han setter ekstra stor pris på denne 
gruppen.

- Skandinaver flest er takknemlige 
gjester og de er greie å ha med å 
gjøre. De vet å sette pris på maten vi 
serverer, de skjønner at dette er et ve-
lutviklet konsept som koster litt. De 
er nysgjerrige på alt, og liker å stille 
spørsmål, noe jeg setter stor pris på. 
Det jeg har lagt ekstra godt merke 
til er at de pleier å bruke lang tid på 
vinkartet. Å velge riktig vin er viktig 
for dem. Det er et godt tegn.

Han tar oss med inn til kjøkkenet, 
hvor kokkene har det travelt. De 
smiler til Din Reportasje mens de 
fortsetter å jobbe. Fisk, kjøtt og 
grønnsaker står på rekke og rad på 
benken foran oss. Alt er selvfølgelig 
ferske varer av første klasse. En stor 
paella står og koker og sprer sin rike 

aroma i kjøkkenet, og ved et bord litt 
lengre ned står en ung dame og for-
bereder en fargerik dessert, som ville 
tatt pusten fra de fleste.  

- Vi er selvfølgelig veldig nøye på 
ingrediensene også når det gjelder 
desserter, meddeler Thomás. Vi 
bruker mye frisk frukt, og man 
vil merke at våre jordbær smaker 
like godt som de man spiste før i 
tiden. Man får jo vann i munnen 
bare ved å se på dem, gliser han. 
Er dere sultne? Noe dere har lyst 
til å spise? 

Din Reportasje må dessverre takke 
nei da det ennå står mye jobb på 
timeplanen, men vi lover å komme 
tilbake og prøve både paella og mer.

- Noen minutter har dere vel, sier 
mesterkokken i en overbevisende 
tone. Dere kan ikke dra herfra i dag 
uten å prøve en av våre mest spesi-

PUNTO DE SAL:Thomás Arribas har alltid vært lidenskapelig opptatt av mat, og eier i dag flere av Spanias mest 
kjente restauranter. Her står han sammen med to av sine kelnere på restauranten Punto de Sal Gastro&Beach.
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elle desserter. Sett dere ned der ute 
på terrassen, så er jeg straks tilbake. 
Jeg lover å gi dere litt av en over-
raskelse, smiler han lurt.

Ute på terrassen setter vi oss foran 
den vakre utsikten mot det krystall-
blå havet. Solen står høyt på him-
melen, og det er så stille at man 
kan høre bruset fra bølgene. En av 
kelnerne kommer med en café con 
leche, og noen minutter senere kom-
mer den unge kvinnen vi møtte på 
kjøkkenet ut med en vannbakkels på 
en lang tallerken. Det er kanskje un-
ødvendig å legge til at det hele ser ut 
som et ordentlig kunstverk. 

- Jeg ville bare vise dere hvordan 
jeg legger på jordbærene, sier hun 
og peker på et lite verktøy som hun 
holder i den ene hånda, og som hun 
bruker til å sette på jordbærene en 
for en oppå vaniljekremen. Hun gir 
oss et smil idet vi legger det første 
stykket i munnen og himler med øy-
nene. 

- Hvordan smaker det, spør Thomás, 
som har kommet bort til bordet. Vi 
har mange gode desserter å by på, 
men denne er en av mine favoritter.
 
Han har knapt sagt ferdig setnin-
gen før han snur seg og går bort til 
et annet bord, hvor han forsikrer 
seg om at gjestene har alt de skal. 
Så går han videre til neste bord, og 
neste bord. Det er tydelig at han 
ikke er redd for å ta i et tak. Etter-
på er han inn og ut av kjøkkenet, 
og når han endelig kommer bort 
til bordet vårt igjen, er det for å 
ta farvel. 

- Jeg må videre til Denia og ta meg 
av noen ting der, sier han. Men jeg 
gleder meg til dere kommer tilbake. 
Da skal jeg fortelle dere litt om en 
idé jeg lenge har gått med og som 
går ut på en fusjon av tradisjonell 
norsk mat og Middelhavsdietten. 
Jeg kommer til å bruke typiske nor-
ske ingredienser som er lett å få tak 
i her i området, for de må være helt 
ferske som alt annet vi bruker. Jeg 

har planer om å bruke laks, og da 
snakker jeg om villfisk, og jeg kom-
mer også til å bruke lam og vil over-
raske litt med hvordan jeg har tenkt 
å bruke akevitt. Jeg gleder meg til å 
eksperimentere med dette konseptet. 
Når jeg har resultatet klart, håper jeg 
å kunne overraske ikke bare skan-
dinaver, men også andre nasjonal-
iteter.

MAT, VIN OG DESIGN: 
Restauranten er i tillegg til god mat og vin kjent for sitt utsøkte 
og moderne design.

PÅ KJØKKENET: Thomas liker å følge 
med på alt som skjer i restauranten og 
er ofte inne på kjøkkenet for å hjelpe til.

puntodesal.es
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VAREMERKE: Den morsomme svarte veggen utenfor restauranten hvor det er skrevet typiske nordnorske uttrykk på, 
har blitt en del av restaurantens varemerke.

Så langt har 
Nor gått over 

all forventning
“

Markedsføringsreportasje

Noen av grunnene til at 
Truls Nilsen og Torill Irene 
Hansen startet egen res-
taurant i Benidorm, er at 
de elsker mat, musikk og 
hverandres selskap.

Når Din Reportasje kommer på besøk har det gått knapt ett halvt år 
siden paret fra Nord-Norge åpnet Restaurant Nor. På kort tid har de 
greid å tiltrekke seg et bredt spekter av stamgjester. Mange av dem er 
innom flere ganger i uken for å smake på ekte norsk mat, og nyte den 
trivelige atmosfæren som karakteriserer restauranten.

-Grunnen til at vi har gjort det relativt bra hittil er kanskje at vi har holdt 
på med så mye forskjellig før vi tok et steg inn i dette eventyret, sier 
Truls. Vi har en god følelse på hva folk liker når de skal ut og kose seg.
Truls har drevet egne forretninger innen ulike bransjer som helsekost, 
kjøkken og markedsføring. I tillegg er han lidenskapelig opptatt av 
musikk, er kordirigent og har vært med i flere band. Torill er utdannet 
frisør og har drevet egen salong i over 20 år. Etter omskolering jobbet 
hun som barne- og ungdomsarbeider og lærer. Hun er ellers en sporty 
dame som har vært med i utallige idrettsarrangementer, som for eks-
empel Oslo maraton.

-Grunnen til at vi bestemte oss for å selge alt hjemme i Norge og 
flytte til Spania var at vi var lei av hverdagen som for det meste 
bestod av jobb, smiler Torill. Vi så for lite til hverandre og vinteren 
i Norge føltes altfor lang. Livet hadde blitt en rutine og vi var åpne 
for en utfordring.

Begge elsker Spania og tilbrakte mye tid i huset de eier i Murcia. En 
dag begynte de å leke med ideen om egen restaurant i dette solrike 
landet. Truls hadde vært hobbykokk i mange år, og Torill likte å omgås 
mennesker, så de mente at alt lå til rette for at de kunne greie det.  

 -Jeg var aldri i tvil om at vi kunne få det til med mye hard jobbing, sier 
Torill. Truls er dyktig i alt han gjør, spesielt når det gjelder å lage mat. 
Han er en ordentlig perfeksjonist, og han leverer.

-Og Torill er et menneske med masse 
smittende godt humør, hun er omtenk-
som, ærlig og pliktoppfyllende, smiler 
Truls. Dessuten tenker hun godt igjen-
nom ting før hun handler. Vi er uten tvil 
et godt tandem som utfyller hverandre.

De fant ut at markedet var for lite i 
Murcia og reiste litt rundt i Spania 
for å sjekke ut forskjellige steder, 
blant andre Marbella og Barcelona. 
Valget falt til slutt på Benidorm, 
hvor søsteren til Truls bor.

-Hun fortalte at stedene som hadde 
servert norsk mat i denne byen ikke 
holdt på lenger. Da tenkte vi at her var 
markedet åpent for et sted som både 
kunne servere norsk mat samt bli et 
treffsted for nordmenn. Siden det er 
så utrolig mange forskjellige nasjona-
liteter som besøker denne populære 
turistbyen gjennom året, så vi også mu-
ligheten for å tilby Steakehouse-retter 
som biff, spareribs, t-bone for å fange 
opp et bredere klientell.  

Truls tar oss med på restaurantens ter-
rasse og peker på den morsomme svar-
te veggen som så mange stopper ved 
og hvor de fleste får seg en god latter. 

Der står det skrevet nordnorske uttrykk 
i hvite bokstaver. 

-Denne kom opp under drodling av 
konseptet og var i utgangspunktet på 
en vegg inne, men plassmangelen re-
sulterte i at vi valgte å plassere den 
her ute. Det er Torill som har tegnet 
og malt. Veggen har på mange måter 
blitt en del av vårt varemerke. Veldig 
mange mennesker stopper her for å 
lese hva som står på veggen, også ut-
lendinger. 

Men det var mye mer som ble gjort i 
restauranten for å gjøre den om til det 
lokalet paret hadde drømt om. 

-Restauranten vi tok over var ned-
slitt og vi måtte investere en god sum 
penger for at ting skulle bli akkurat 
som vi ville ha det. Vi var ute etter 
et godt konsept, og slikt pleier jo å 
koste litt. 

Etter at blant annet nye toaletter var på 
plass og nytt tregulv var lagt, satte de i 
gang med selve innredningen.

-Vi landet på behagelige skinnstoler 
og bord som er lett å flytte rundt slik 

at de kan tilpasses ulike settinger. Vi 
hadde det helt klart fra starten av at vi 
ønsket å legge oss på et relativt rimelig 
prisnivå. Hver dag skulle vi servere en 
«dagens» - som kunne være kjøttkaker, 
fiskeboller, lapskaus og raspeball med 
flesk og duppe til 9,50, kaffe og dessert 
inkludert! 

Konseptet ble umiddelbart tatt godt 
imot. Restauranten hadde en knallstart 
med fulle hus under hele åpningshel-
gen og mye besøk fra områdene rundt 
som ville sjekke ut «det nye norske 
stedet».  

-Folk har merket at vi satser på ingre-
dienser av høy kvalitet, og det er vel en 
av grunnene til at de kommer tilbake. 
Mange av rettene på menyen er vi nok 
alene om å servere i Benidorm, kanskje 
også i hele Spania. Det er i alle fall 
ikke vanlig å få reinsdyrkjøtt her nede, 
og måten vi serverer øvrige retter på 
skiller seg også ut. Entrecoten ligger 
for eksempel i 24 timer i Sous Vide slik 
at biffen blir ekstra mør. 

Men Nor tilbyr mye mer enn god norsk 
mat. Nesten hver kveld er det levende 
musikk. Kokken setter seg ofte ned og 
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Facebook: Restaurant NOR

spiller, noe som pleier å ende i allsang 
og dans. Et par ganger i uken kommer 
det en fast gruppe nordmenn og spiller 
dart og har quiz, og på onsdager i vin-
terhalvåret tilbyr restauranten bingo.  
-For ikke å glemme vår populære Te-
dans, og da spiller jeg opp til dans og 
leder an allsang fra heftene som deles 
ut, opplyser Truls. I denne anledning 
serverer vi en fast meny frem til klok-
ken 18:00. Men etter det kan man bes-
tille à la carte.

Konserter har restauranten også, og for 
ikke så altfor lenge siden var det Jenny 
Jenssen som kledde atmosfæren med 
sin varme og gode stemme. 

-Konserten med Jenny gikk over all 
forventning med stinn brakke og stor-
fornøyde gjester. Jenny har en helt spe-
siell evne til å få folk til å trives. Vi har 
allerede bestemt oss for å gjenta suk-
sessen og inviterer til «Påskeallsang 

med Jenny» den 20. april. Da tilbyr vi 
en treretters som er inkludert i billet-
tprisen.

Det vil bli opptredener av mange flere 
artister og trubadurer etter hvert da pa-
ret har planer om mange forskjellige 
begivenheter fremover. 

-Vi anbefaler nye som gamle gjester 
å følge oss på vår Facebookside der 
vi legger ut dagens og averterer ar-
rangementene.

Paret ser på hverandre med et varmt 
blikk, før de snur seg tilbake og ser på 
Din Reportasje. 

-Vi vil gjerne at dere tar med at vi ikke 
har noen illusjoner om at vi kan starte 
en ny bedrift i en bransje vi har lite er-
faring fra tidligere uten å trå feil. Vi har 
hatt en del feilskjær under oppstarten, 
men vi lærer hver dag og justerer oss 

etter hvert. Kommer man hit hos oss og 
ikke er helt fornøyd, håper vi at vi får 
beskjed slik at vi kan gjøre det bedre 
neste gang, avslutter Torill.

DEKOR: Restaurant Nor er utsøkt 
dekorert med skinnstoler og bord 
som er lette å flytte rundt for å 
tilpasses ulike settinger som dart, 
quiz og bingo.

JENNY: Nylig var Jenny Jenssen på besøk hos Nor og ga konsert for 
fullt hus. Den populære artisten kommer tilbake med ny opptreden på 
Påskeaften.

DAGENS: Hver dag serverer 
restauranten ”dagens rett”, 
som kan være alt fra kjøttka-
ker og fiskeboller til lapskaus 
og raspeball med flesk og 
duppe til 9,50, kaffe og des-
sert inkludert. Men man kan 
også bestille mye annet, som 
disse smørbrødene. 



28 29DIN REPORTASJE DIN REPORTASJE

Markedsføringsreportasje

Det handler om 
rene 

emosjoner

“

Markedsføringsreportasje

José María Salas Arroyo 
fra Dénia fortjener pris-
en for årets mest eksen-
triske forretningsmann. 
Takket være gourme-
tolivenoljen Tercio De 
Las Torres, spiller han i 
disse dager hovedrol-
len i sin egen drøm.

Det er mandag ettermiddag, og Din 
Reportasje er på vei inn i en typisk 
spansk restaurant i Alfaz del Pi, hvor 
vi i dag skal spise lunsj sammen med 
José María Salas Arroyo. Han er et 
kjent navn i den spanske forretnings-
verdenen, og har deltatt i flere viktige 
byggeprosjekter. Men i dag er det bare 
en forretning som virkelig får han til 
å føle at han virkelig lever, og det er 
Tercio De Las Torres, hans egen oliv-
enolje. 

- Jeg tok selvfølgelig med en flaske 
slik at dere kan prøve den til maten, 
sier José María med et stort smil. Ikke 
det at jeg tror de har dårlig olivenolje 
her i huset, men det jeg kan garantere 
er at den ikke kan måle seg med min!

Kelneren kommer bort til bordet og 
tar imot bestillingen. Rødvin kommer 
på bordet, sammen med litt Jamón 
Ibérico og brød. José María sprer oliv-
enoljen sin på en tallerken, gir oss et 
stykke brød og ber oss om å smake. 
Det er ikke engang nødvendig med 

salt. Oljen smaker fortreffelig. Men 
det aller beste er hvordan den føles i 
munnen, som et mykt silkeslør. 

- Jeg har jobbet mye her i livet og jeg 
har gjort det bra, spesielt i byggebran-
sjen, sier José María. Men dette med 
olivenoljen er noe jeg gjør bare fordi 
jeg elsker det, det er min store hobby. 
Målet helt fra starten var å pro-
dusere verdens beste olivenolje. Jeg 
ville lage det aller reneste produktet 
man kunne finne på markedet. Dere 
skal tro jeg reiste mye rundt for å få 
mer kunnskap om hvordan jeg skulle 
greie det. 

Da han hadde ideen klar, bestemte han 
seg for å utvikle oljen på en gammel 
”finca” som har en helt spesiell betyd-
ning for ham.

- Jeg vokste opp i en fattig familie i 
Granada. Det var en tøff oppvekst, 
hvor jeg som det eldste barnet av seks 
søsken måtte begynne å jobbe veldig 
tidlig for å hjelpe til med økonomien. 

POPULÆR OLJE:  Oljen er et gourmetprodukt som brukes av mange kjente restauranteiere, deriblant 
mesterkokken Thomás Arribas. 

Jeg drømte om å kjøpe min egen gård en 
dag, og spurte faren min om jeg kunne 
beholde litt av pengene jeg tjente om 
jeg tok på meg noen ekstrajobber. I de 
neste årene jobbet jeg dag og natt på 
forskjellige gårder rundt omkring, 
hvor jeg hjalp til med innhøstingen 
av frukt og grønnsaker. Da jeg hadde 
nok, investerte jeg pengene i en finca. 
Det betydde enormt mye for meg, for 
det viste at jeg var i stand til å sette og 
oppnå mine mål. 

Denne gården ble aldri brukt til noe 
nyttig, men José María tenkte aldri på 
å selge den. 

- Tenk dere at jeg i dag lever denne 
drømmen på akkurat den fincaen. For 
det er akkurat det dette er, en drøm 
som har blitt til virkelighet. Jeg visste 
fra første stund at olivenoljen ikke 
ville bli noe jeg kom til å tjene store 
penger på, men det var noe jeg brant 
for og jeg har ikke angret et øyeblikk 
på at jeg åpnet døren til dette even-
tyret. Dette er min mulighet til å ut-
vikle et produkt med all min kjærlighet. 
Alt dette gir meg utrolig mye glede.

I dag produseres det rundt 10-12000 
flasker Tercio De Las Torres olivenolje, 
som brukes i mange av Spanias beste 
restauranter.

- Den er utsøkt på farge og smak. Noe 
bedre enn denne oljen, finner man 
ikke. Vi høster frukten de to første 
ukene i november når den er helt 
grønn. Det er en kostbar prosess, men 
på denne måten beholder frukten alle 
sine gode næringsegenskaper og ikke 
minst all sin aroma og smak. 

At han ikke tjener noe på forretningen, 
er ikke noe han er særlig opptatt av. 

- Det er vanskelig å tjene på det når 
vi tar bare rundt 12 euro flasken. På 
nett selger vi hele kasser eller to og 
to flasker. Jeg mener prisen ligger på 
rundt 24 euro for to flasker. Når man 
tar i betraktning at det er en gourme-
tolje av aller høyeste kvalitet og hva 
det koster å produsere den, er prisen 
per flaske lav. Men for meg han-
dler dette om emosjoner. Det er en 
drøm som jeg ønsker å dele 
med andre. Hvem vet, kan-
skje vokser produktet i så stor 
grad en dag at vi må begynne 
å produsere mer. Vi har fått 
en forespørsel fra et selskap 
i Norge, men de lo når vi 
sa vi bare produserte noen 
tusen flasker i året, smiler 
han beskjedent.

Din Reportasje har blitt tipset om at 
han nylig har blitt medlem av Den 
Norske Klubben Costa Blanca, og 
spør han om det er tilfelle.

- Jasså, hvordan vet dere det? Jeg var 
innom der forleden, og det var en flott 
klubb de har fått til der. Jeg håper å spre 
litt glede også der etter hvert med en 
liten begivenhet jeg har i mente. Dere 
skjønner, jeg lager også verdens beste 
pinchos, men det er en annen sak. Men 
det skal jeg altså lage og ta med meg, 
i tillegg til olivenoljen min – selvføl-
gelig!

Om du ønsker å bestille en flaske 
eller en kasse med Tercio De Las 
Torres olivenolje, kan du sende en 
e-post til José María eller ta kontakt 
med ham på telefon. Du kan også 
bestille oljen fra websiden 
             terciodelastorres.com.

terciodelastorres.com
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Næringsinnhold-
et i det vi spiser 
bestemmer sam-
m e n s e t n i n g e n 
av våre celle-
membraner, ben-
marg, blod og 
hormoner. Måten 
kroppene våre ut-
vikler seg, spesielt 
i forhold til syk-
dom, er derfor et 
direkte resultat av 
maten vi spiser. 

En studie med tittelen ”Faktiske år-
saker til dødsfall i USA”, utført av 
de anerkjente forskerne J. Michael 
McGinnis og William Foege, og 
publisert i Journal of the American 
Medical Association, viser at dårlig 
kosthold og lite mosjon er årsaken til 
altfor mange tidlige dødsfall hvert år 
i USA.

En annen studie publisert i Archives 
of Internal Medicine og som invol-
verte mer enn 23.000 europeere, 
som deltok i European Prospective 
Investigation into Cancer and Nutri-
tion (EPIC), bekrefter funnene gjort 
av de amerikanske forskerne. I denne 
undersøkelsen ble deltakerne spurt 
om hvorvidt de spiste godt, om hvor 
mye de veide, om de var fysisk aktive 
og om de røykte. De som svarte at de 
spiste forholdsvis sunt og hadde nor-
mal vekt i tillegg til at de var aktive 

og ikke røykere, sammenlignet med 
de som svarte det motsatte, hadde 80 
prosent mindre sjanse for å utvikle 
alvorlig kronisk sykdom. 

En annen studie gjort av forskeren 
Dean Michael Ornish og hans kol-
leger, viser at livsstil også er en vik-
tig faktor, og noe som faktisk kan 
påvirke våre gener på en negativ eller 
positiv måte. Andre studier har også 
kommet frem til samme konklusjon, 
men ikke med så overbevisende re-
sultater som Ornish og hans kolleger. 
En gruppe menn med prostatakreft, 
som ble satt på et program som inne-
holdt en sunn, plantebasert diett, van-
lig fysisk aktivitet og stresshåndter-
ing, viste en markert reduksjon i 
aktiviteten av gener som kan fremme 
prostatakreftvekst og en betydelig 
økning i gener som er i stand 
til å kontrollere dette.

Vi er hva vi 
spiser

DR
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Nøkkelen til en sunn og god kropp 
er utvilsomt rene matvarer som be-
handles minimalt og er så direkte fra 
naturen som mulig. De er hele og fri 
for tilsetningsstoffer, fargestoffer, 
smaksstoffer, søtningsmidler og hor-
moner. Mat med ett-ords ingrediens-
er, som spinat, blåbær, mandler, laks 
og linser er de mest interessante. Jo 
lenger ingredienslisten er, desto mer 
plass er det for å produsere tillegg 
av kjemikalier, sukker, salt, skadeli-
ge oljer og unødvendige kalorier. 
 
Det er også sterke bevis for at jo mer 
naturlig man spiser, desto færre kal-
orier vil det ta før man føler seg mett 
og fornøyd. Grunnen? Foredlede 

matvarer har ofte lave mengder fi-
ber og vann, et høyt antall kalorier 
i forhold til næringsstoffer, og en 
blanding av smak fra tilsatt sukker, 
salt og smaksstoffer, som stimulerer 
appetitten og gjør at man spiser mye 
mer enn det kroppen trenger. 

Med rene matvarer derimot, skjer 
det stikk motsatte: mye fiber og 
væske, et høyt forhold av næringsst-
offer i forhold til kalorier, og disse 
produktene er fri for tilsatte smak-
er – faktorer som sender signaler 
av metthetsfølelse til hjernen før 
man tar inn for mange kalorier. 
For eksempel, tenk på hvor mange 
rå mandler du spiser før du stop-

per, og sammenlign det med hon-
ningristede mandler - det sukker-
holdige belegget gjør faktisk at du 
spiser mer. Ved å spise rent, kan 
man kontrollere vekten uten å føle 
seg berøvet for god mat eller å føle 
en konstant trang til å spise mer. For 
man må ikke glemme at mange av 
tilsetningsstoffene som salt og suk-
ker, for eksempel, er laget for at vi 
skal få lyst til å spise mer.

Så hva betyr egentlig alt dette? 

Kroppene våre fornyer milliarder av 
celler hver dag – og bruker maten vi 
spiser som kilde til byggematerialer. 
Å spise godt er en del av formelen 

“

Nøkkelen til en 
sunn og god kropp 

er utvilsomt rene 
matvarer som 

behandles minimalt 
og er så direkte fra 
naturen som mulig.

Jomfruoljen får førsteplassen 
over alle sunne matvarer, som 
bør inkluderes i et variert og 
sunt kosthold. I tillegg til å 
smake godt, reduserer den dår-
lig kolesterol og forekomsten 
av hjerteinfarkt. Den er rik på 
antioksidanter, og studier viser 
at den kan ha forebyggende ef-
fekt på brystkreft hos kvinner. 

Belgfrukter bør spises flere gang-
er i uken. De er rike på jern og 
mineraler som kalsium og magne-
sium. De er også en kilde til pro-
tein, men ikke like mye som kjøtt. I 
motsetning til kjøtt har belgfrukter 
derimot ikke så mye fett, men mye 
godt og sunt fiber. 

Brokkoli er kongen i grønn-
saksdisken, med et svært høyt 
innhold av Vitamin C. Den 
inneholder mye vann, fiber 
og lite kalorier. I tillegg har 
den mye antioksidanter, som 
i følge studier kan forebygge 
kreft.

Midt i appelsin-sesongen har 
vi rik tilgang til denne super-
frukten. Denne citrusen har 
et høyt innhold av Vitamin C, 
folsyre og antioksidanter, noe 
som hjelper oss å forebygge 
frie radikaler. 

En neve valnøtter hver dag gjør underverker for 
kolesterolet og hjertet, og kan også virke fore-
byggende mot enkelte typer kreftsvulster. Valnøt-
ter har et høyt innhold av Vitamin E, fiber og sunt 
fett.

Sardiner er en viktig kilde 
til Omega3, som har en god 
helseeffekt på hjertet og som 
forebygger og reduserer in-
flammasjon. Sardinenes ryg-
grad er dessuten en kilde til 
mye god kalsium. Siden dette 
er en liten fisketype, så akku-
mulerer den ikke tungmetaller.

Det er vitenskapelig bevist at 
hvitløk har en god effekt på 
kolesterolet og at den har di-
uretiske egenskaper. Den har 
også antibakterielle egens-
kaper og dermed styrkende ef-
fekt på immunforsvaret. Noen 
studier viser også at hvitløk 
kan ha forebyggende effekt på 
enkelte typer kreft. 

Bladgrønnsaker bør spises daglig. De har alka-
liserende egenskaper, altså egenskaper som reg-
ulerer surheten i blodet. Dette skyldes klorofyllet, 
som også hjelper oss å rense kroppen. Bladgrønn-
saker er også rike på aminosyrer, omega-fettsyrer 
og fiber, som renser forbrenningssystemet vårt. 

Extra Virgin Olivenolje

Belgfrukter

Brokkoli

Appelsiner

Valnøtter

Sardiner

Hvitløk

Bladgrønnsaker

Quinoa er en av superproduk-
tene som har inntatt det euro-
peiske markedet. Frøene kom-
mer fra Syd-Amerika og har 
mye til felles med belgfrukter, 
med blant annet mye protein og 
lettfordøyelig fiber. Innholdet 
av protein og fiber er imidler-
tid mye høyere enn i en hvilken 
som helst belgfrukt. Dette gir 
sunne tarmer og nedsatt risiko 
for sykdommer som tarmkreft. 
De har også et rikt innhold av 
komplekse karbohydrater, som 
er en rik energikilde. Quinoa er 
glutenfri, og har et høyt innhold 
av aminosyrer. Kan brukes som 
erstatning for kokt ris, strøs over 
salaten eller kjøres i blenderen 
når du lager smoothie.  

Quinoa

DR

Kostholdet er fundamentalt i forhold til psykisk og fysisk helse. Jo sunnere vi spiser 
desto friskere utseende får vi og desto mindre sykdom. Et variert og sunt kosthold 
er alfa omega for vår organisme. Her er de beste matvarene for din helse.

Ren mat er tingen

som kan redusere risikoen for en 
alvorlig kronisk sykdom med hele 
80 prosent, i tillegg til at det når 
inn i vår innerste for å forbedre 
helsen til genene våre og hjelper 
oss til å holde oss unge mye len-
gre. 

Dette betyr ikke at man ikke kan 
skeie ut innimellom, som til spe-
sielle anledninger. Hovedsaken 
er at man holder seg til et godt og 
rent kosthold i hverdagen. Gevin-
sten er stor. For det vil bety et mye 
bedre og lengre liv for alle, og 
ikke minst den friheten og lykken 
som følger med det å kunne nyte 
en god helse. 
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Farseprodukter som 
pølser, kjøttkaker og 
karbonader etc. kan 
ha et sodiuminnhold 
400% høyere enn i vanlig rødt kjøtt, og 50% mer kon-
serveringsmiddel. Mange farseprodukter har også et høyt 
innhold av nitritter og nitrater. Dette er kjemiske tilset-
ningsstoffer, som kan være kreftfremkallende. 

Ethvert produkt på boks inneholder butylert hydroksya-
nisol og butylert hydroksytoluen. Dette er konserver-
ingsmidler som også brukes i potetgull og frokostbland-
inger. Økt forbruk av disse matvarene kan gi skader på 
eggstokker og deres produksjon av hormoner. Studier 
viser også at et overforbruk av slike matvarer har sam-
menheng med svulst i lunge og lever.   

Farseprodukter

Mat på boks

Selv om store deler av befolkningen er klar 
over helseskadene ved høyt forbruk av 
sukkerholdige drikker, øker forbruket fra 
år til år. Det økte forbruket settes i direkte 
sammenheng med økning av fedme og 
overvekt, samt Diabetes type II, økning av 
triglyserider, insulinresistens og hjertep-
roblemer som følge av det høye sukkerinn-
holdet. En boks med sukkerholdig drikke 
inneholder hele 12 sukkerbiter! Insulinet 
i kroppen hjelper vanligvis til med å ab-
sorbere sukkeret, men kroppen vil i dette 
tilfellet oppleve dette som forhøyede insu-
linnivåer og vil straks forvandle sukkeret 
til energi (fett). I tillegg har sukkerholdige 
drikker et høyt innhold av kreftfremkal-
lende fargestoffer. 

Light-brus er ikke noe bedre. Her er 
sukkeret erstattet med kunstige søt-
ningsmidler, som settes i direkte sammen-
heng med depresjon, karies, hjerteinfarkt, 
bukspyttkjertelkreft og slag.

Frokostblandinger, spesielt de som er 
rettet mot barn, er en av matvarene 
som ikke bør stå på frokostbordet. I 
tillegg til veldig mye sukker, er fro-
kostblandingene tilsatt mye farges-
toffer. I tillegg inneholder de andre 
kjemisk fremstilte stoffer som for eks-
empel  hidroxitolueno butilado (BHT) 
y butilhidroxianisol (BHA), som er 
svært kreftfremkallende.  

Buljongterninger og posesuppe er to alen 
av samme slag, som er basert på de samme 
ingrediensene. I fremstillingen brukes mye 
tilsetningsstoffer, deriblant gule fargestoffer 
og glutamat, som er svært kreftfremkallende.

Mange kjøper kartonger eller flasker 
med fruktjuice som et tilsynela-
tende sunt tilskudd til kostholdet. 
Sannheten er en helt annen, da de 
helsemessige egenskapene i frukten 
som brukes er minimale. I mange 
tilfeller finnes det nesten ikke spor 
etter frukten i juicen du kjøper, og 
mange er laget på konsentrat. Frukt 
skal spises og/eller drikkes i naturlig 
form, rett fra treet eller fra fruk-
tavdelingen. Bare en liten porsjons-
kartong av juice, inneholder ofte så 
mye som 17 sukkerbiter. 

Godteri finnes i alle mulige 
varianter, former og farger, og 
er en versting uansett hvordan 
man vrir og vender på det. 
Enhver type godteri er suk-
kerbomber, som kan føre til 
overvekt, Diabetes og insulin-
resistens.  

Iskrem er manges favoritt i 
sommermånedene, og det er 
ingen tvil om at de er smak-
fulle og har en avkjølende 
effekt. Det er alle de andre ef-
fektene som er skadelige, slik 
som kaloriinnholdet, fettet og 
sukkeret. 200cl med iskrem 
inneholder i gjennomsnitt 287 
kalorier, 14 gram fett, 9 gram 
mettet fett og 34 gram sukker.  

Sukkerholdige drikker

Frokostblandinger

Buljongterninger og posesuppe

Fruktjuice

Godteri

Iskrem

Unngå ultra-
prosessert mat!

“
“Verstingene”
Nøkkelregelen til et sunt 
kosthold, er å unngå 
altfor prosessert mat. 
Her har du en oversikt 
over verstingene du bør 
unngå.
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Spekemat som skinke, salami, 
chorizo og andre pølser har et 
høyt innhold av fett, spesielt 
mettet fett. Dette gjelder også 
påleggssorter som for eks-
empel servelat. Innholdet av 
mettet fett i disse matvarene 
er 10-13 gram per 100 gram 
vare, og for at en matvare skal 
regnes som sunn bør dette inn-
holdet ikke overstige 1,5 gram 
per 100 gram vare. Mettet fett 
er en  risikofaktor for overvekt 
og hjerte- og karsykdommer. 
Og ikke bare dét, men denne 
matvaretypen har også et 
høyt innhold av nitrater, som 
kan være kreftfremkallende i 
store mengder. Det høye inn-
holdet av sodium er også en 
risikofaktor å ta i betraktning, 
da dette har negativ effekt på 
blodtrykk og hjerte.      

Selv om dette i utgangspunktet 
er grønnsaker, forsvinner alle 
de helsemessige egenskapene 
når potetene blir utsatt for fri-
tyr. Pommes frites inneholder 
mettet fett, transfett, kolester-
ol og raffinerte karbohydrater, 
som er svært skadelig for 
helsen vår. 100 gram pommes 
frites har i gjennomsnitt hele 
500 kalorier, 32 gram fett og 4 
gram mettet fett, i tillegg til et 
høyt innhold av sodium.     

Om du lager en sunn, hjemmebakt vari-
ant med grønnsaker og grovt mel, er 
dette en matvare du kan skeie ut med en 
gang i blant. Her er det frossenpizzaen 
på supern som er verstingen, og restau-
rantvarianten følger hakk i hel. Pizza 
har i gjennomsnitt mye mettet fett, so-
dium og sukker i både bunn og topping 
(ost, farseprodukter, spekemat).  

Hamburger er enda en av de pros-
esserte verstingene, du helst bør 
unngå. En hamburger inneholder i 
gjennomsnitt 670 kalorier, 40 gram 
fett og 15 gram mettet fett, i tillegg 
til nitrater. Et høyt forbruk av ham-
burgere kan øke faren for hjerte- og 
karsykdommer, uansett hvor mye 
salat hamburgeren er toppet med.    

Plantemargarin har mindre kolesterol og mettet 
fett enn meierismør, men inneholder mer salt og 
transfett, som øker fettprosenten i blodet og kan 
skade årer og føre til hjerteproblemer. Gjør som 
spanjolene: bytt ut smøret med noen dråper oliv-
enolje både på brødskiva og i stekepanna.  

Spekemat

Pommes frites

Pizza

Hamburger

Margarin

Bytt ut smøret med 
olivenolje!

Unngå matvarer med lang 
innholdsfortegnelse!

“

“

Forekomsten av overvekt og dia-
betes type 2 har økt så mye i hele 
verden at WHO (World Health Orga-
nization) nå omtaler problemet som 
”det 21. århundres epidemi”. Over 
halvparten av verdens befolkning 
lider av fedme eller overvekt, og det 
er spådd at i 2025 vil tallet stige til 
hele 700 millioner.

- Vi kan observere at tallet på men-
nesker som lider av diabetes 2 stiger 
i takt med tallet på mennesker som 
lider av overvekt, opplyser ernæring-
sekspert ved Quirónsalud Torrevieja 
og Murcia, Carolina Pérez. Tilfeller 
av diabetes i verden har steget fra 
4,7% i 1980 til omtrent det dobbelte 
(8,5%) i 2014, og dette tallet bare 
fortsetter å stige. 

Når en person lider av overvekt eller 
fedme, må kroppen produsere mer 
insulin for å bringe glukose til cel-
lene i fettvevet, og bukspyttkjertelen 
må produsere mer insulin for å op-
prettholde insulinet i blodet innen-
for normale verdier. Dette fører til 
nedsatt funksjon i bukspyttkjertelen 
med lavere insulinproduksjon som 
resultat.

- Høy kroppsvekt kan føre til in-
sulinresistens, sier legen. Cellene 
blir mindre følsomme, responderer 
ikke på insulin og glukosen vil ikke 
kunne trenge inn i cellene. Økning 
av kroppsfett generelt, og spesielt 
innvollsfett og fettansamlinger rundt 
midje, assosieres med insulinre-
sistens. 

Å kontrollere kroppsvekten og re-
dusere fettansamlinger rundt midjen 
er grunnleggende for å redusere 
risikoen for å utvikle diabetes type 2 
og flere andre metabolske endringer.

- Ifølge resultater fra en under-
søkelse for forebygging av diabe-
tes, DiabetesPreventionProgram, er 
en riktig kroppsvekt nøkkelen til å 
redusere risikoen for diabetes type 
2. 7% av de 3000 menneskene som 
deltok i undersøkelsen reduserte 
risikoen for å utvikle diabetes type 2 
med hele 58%. 

Tiltak for å forebygge fedme og 
diabetes type 2 er ifølge legen først 
og fremst et sunt kosthold og fysisk 
aktivitet, i tillegg til inntak av mye 
vann og god søvn.

- Det er enormt viktig å vite hva 
man spiser, hva det er man putter 
i munnen. Det er spesielt viktig å 
redusere forbruket av sukker og 
øke forbruket av komplekse kar-
bohydrater, spise frukt og grønt, 
ha et lavkalorikosthold og unngå 
produkter med høyt innhold av 
sukker og mettet fett, som for eks-
empel sukkerholdige drikker, pros-
essert mat og alkohol. 

Mange synes det er vanskelig å 
legge om en usunn livsstil på egen 
hånd, men skal man tro legen, er 
dette noe alle kan klare. 

- Det handler egentlig bare om å 
bestemme seg. Man må tenke på 
at man vil få en betraktelig forbed-
ring i livskvaliteten, det er det in-
gen tvil om. Dette er resultater som 
merkes. Trenger man hjelp, har vi 
her på Quirónsalud en egen enhet 
både for fedme og for diabetes, 
begge med et tverrfaglig team som 
kan stille diagnose, gi behandling 
og følge opp pasienten ved kon-
tinuerlig kontakt. 

Fedme og overvekt er 
en viktig risikofaktor for 
å utvikle diabetes type 
2. I Spania har man har 
begynt å snakke om 
diabesitet -- diabetes 
og obesitet (overvekt).

Overvekt og Diabetes: 
Det 21. århundres epidemi
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Markedsføringsreportasje

Et av Spanias beste 

Quirónsalud er den største sykehusgruppen i Spania og den tredje største 
i Europa. Ved Quironsalud i Torrevieja finner du svenske Annicka Ingala 
Murdvee, som tar seg av kommunikasjon med skandinaver. 

Quirónsalud Torrevieja har mottatt 
flere internasjonale priser, som Beste 
Internasjonale Sykehus av IMTJ Me-
disinsk Travel Awards, og har ved 
flere anledninger blitt utnevnt til et av 
Spanias beste. 

- Jeg elsker å jobbe her, sier Ingala 
Murdvee. Jeg har vært her i mange år 
nå, og kjenner hospitalet som min egen 
lomme. Jeg er stolt over å være en del 
av Quirónsalud Torrevieja. Gruppen 
sykehuset tilhører legger blant annet 
stor vekt på medisinsk-vitenskapelig 
forskning. Vårt Instituto de Investig-
ación Sanitaria de la FJD er det eneste 
private forskningssenteret godkjent 
av statssekretariatet for forskning, ut-
vikling og innovasjon.

For tiden har Quirónsalud over 1600 
forskningsprosjekter i gang over hele 
Spania, og mange av sentrene har en 
ledende rolle på dette feltet, blant an-
net som pionerer innen ulike spesial-
iteter som onkologi, kardiologi, en-
dokrinologi, gynekologi og nevrologi.

- Det er ikke uten grunn at så mange 
forskjellige nasjonaliteter velger å 
bruke Quirónsalud Torrevieja. Vi 
legger alt til rette for at de skal være 
fornøyde. Vi har et internasjonalt mot-
tak, og alle rommene er individuelle 
og romslige, slik at pasienten og per-
sonen som er med opplever oppholdet 
så behagelig som mulig. Vi har mange 
internasjonale TV-kanaler, blant dem 
fire norske, og vi deler ut internasjona-
le aviser hver dag. Vi har også et bib-
liotek med bøker på forskjellige språk. 
Måltidene som serveres 
er tilpasset norske mat-
vaner og tidspunkt. 

Sykehuset har også me-
disinsk personell som 
snakker flere språk, 
og det har selvfølgelig 
tolker – inkludert 
skandinaviske – som 
er tilgjengelige hele 
dagen. 

- For oss er det viktig at pasientene 
får forklare seg på sitt språk. Tolkene 
våre er derfor tilgjengelige døgnet 
rundt. Vi samarbeider med alle de 
største forsikringsselskapene, og tar 
oss av alt papirarbeidet for pasientene 
våre slik at de slipper å tenke på det, 
sier Annicka. 

Hospital Quirón Torrevieja
Calle Partida de la Loma, s/n, 
03184 Torrevieja (España)
+34 966 921 313 Ext: 13002

quironsalud.es/torrevieja

Sykling reduserer risikoen for hjerteinfarkt 
og forebygger depresjon

Spesialister i forebyggende me-
disin og folkehelse hos Quirón-
salud oppfordrer folk å bruke 
pedalene for bedre helse. En 
sykkeltur om dagen styrker im-
munforsvaret, lindrer ryggs-
merter og beskytter leddene, 
blant mye annet.

Ifølge en undersøkelse fra det spanske 
forbrukerrådet sin organissjon OCU 
(La Organización de Consumidores y 
Usuarios), har antall mennesker som  
bruker sykkelen mer enn én gang i 
uken økt med 47 prosent de siste fire 
årene. Det har også vært en merkbar 
økning av personer som tar sykkelen 
til jobb hver dag. Antallet har faktisk 
doblet seg de siste årene, ifølge en un-
dersøkelse utført av Barómetro de la 
Bicicleta fra Trafikketaten (Dirección 
General de Tráfico). 

Ifølge ekspertene ved Quironsalud er 
dette meget positive tall siden sykling 
gir mange gode helseeffekter, som å 
forebygge ryggsmerter, beskytte ledd, 
øke blodgjennomstrømningen og 
styrke immunforsvaret, i tillegg til å 
opprettholde en god psykisk helse. 

- Sykling er en aerob øvelse der man 
bruker både øvre og nedre del av krop-
pen, noe som gjør det til en veldig kom-
plett aktivitet godt egnet for personer 
med overvekt eller hjerteproblemer, 
sier Doktor Juan Luján, spesialist i kar-
diologi ved Hospital Quirónsalud Tor-
revieja. Faktisk kan noe så enkelt som å 
sykle redusere risikoen for hjerteinfarkt 
med hele 20%. 
Hjerterytmen økes og blodtrykket 
senkes, slik at hjertet bruker ressursene 
på riktig måte.

- I tillegg senkes dårlig kolesterol, mens 
det gode kolesterolet som beskytter 
blodårene økes, opplyser Doktor José 
Nieto, som også er spesialist i kardiolo-
gi, ved Hospital Quirónsalud i Murcia. 
På denne måten får man økt fleksibilitet 
i blodårene og reduserer risikoen for 
forkalkning og belegg i årene.

Men sykling gir også gunstige effek-
ter på vår psykiske helse, skal man tro 
ekspertene. 

- Når man sykler får hjernen mer oksy-
gen og produserer mer endorfiner. 
Disse er også kalt “lykkehormoner”, 
som produseres i økt omfang ved fy-
sisk aktivitet. Det er også bevist at de 
som sykler har mindre depresjoner og 
psykiske problemer. 

Legene understreker hvor viktig det er 
å ha riktig stilling på sykkelen, slik at 
man lettere kan forebygge for eksempel 
ryggproblemer.

- Sykling styrker korsryggen og fore-
bygger ryggbrokk. Det er viktig å finne 
en god stilling på sykkelen. Sykkelsetet 
er støttepunktet for kroppen, slik at 
høydejustering har mye å si for både 
rygg og komfort. Normalt sett anbe-
fales det å justere sykkelsetet slik at 
kroppen får en lett fremoverlent hold-
ning. Muskulaturen i ryggen blir spent 
og overkroppen stabiliseres. 

Noen kardio-øvelser, som løping, er en 
fysisk påkjenning på leddene, spesielt 
på knærne. Ved sykling derimot støttes 
70-80% av kroppsvekten på sykkel-
setet. 

- På denne måten blir leddene trent uten 
de store fysiske påkjenningene og over-
belastningene. Når leddene slipper for 
mye press og påkjenning, sirkulerer en-
ergi og næringsstoffer bedre i bruskve-
vet. Dette kan på lang sikt forebygge 
gikt. 

Men sykling gir også et mye sterkere 
immunforsvar. Sykling styrker bev-
egeligheten i fagocyttene, celler som 
fortærer bakterier i kroppen vår. Denne 
bevegelsen tillater tilintetgjørelse av 
bakterier og kreftceller, noe som gjør 
sykling til en god terapi for pasienter 
med kreft og AIDS. 

- Det som gjør sykkelen så gunstig er at 
nesten alle kan bruke den og den rep-
resenterer en relativt liten innsats med 
en stor helsegevinst. Man trenger ikke 
å vie altfor mye tid på sykkelen før man 
kjenner resultater i kroppen. Om man 
sykler bare ti minutter per dag vil man 
merke forskjell i musklene, i blodgjen-
nomstrømningen og i leddene. Sykler 
man i 30 minutter vil man merke kar-
diovaskulær forbedring, og etter femti 
minutter vil fettforbrenningen stimul-
eres.  
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En av grunnene til at jeg 
elsker å være her er at det finnes 
masse spennende å holde på med 
og ingenting haster.

Derfor elsker vi Costa Blanca

“

BJØRN LUNDBERG 
er bosatt i Maura, 
like ved Garder-
moen, og er tidlige-
re bankansatt. Han 
er gift med Ran-
veig, som fortsatt 
er i jobb. De ser for 
seg en pensjonisttil-
værelse med lengre 
opphold på gården 
de kjøpte for fem år 
siden i småbyen Sax.

Jeg er bosatt i Maura, like ved Gar-
dermoen, og er tidligere bankansatt. 
Jeg og kona ser for oss en pensjonist-
tilværelse som langpendlere mellom 
gården vår på Costa Blanca og land-
stedet vårt i Hurdal. 

Gården er et lite drømmested, og der 
trives vi som plommen i egget. Den 
ligger i småbyen Sax, som har rundt 
10.000 innbyggere. Vi kjøpte den 
sammen med min kusine og hennes 
mann for fem år siden. Etter at vi 
hadde kjørt rundt med en eiendoms-
megler i tre dager, kom vi nokså til-
feldig hit, og da var det gjort! Byen er 
kjent for den gamle borgen. Alle som 
har kjørt A31 til Madrid må ha lagt 
merke til den. Vi har 13-14 mål med 
inngjerdet tomt, og nesten 200 oliv-
entrær. Vi ønsket å bo litt for oss selv, 
så dette stedet var idéelt. Dessuten 
fikk vi ganske mye for pengene her 
oppe, langt fra strender og golfbaner. 

I tillegg til den gode kommunikas-
jonen med fly og at turen til og fra 
flyplassen er kort, er det i all hoved-
sak klimaet som gjorde at vi valgte 
Costa Blanca. Helt tilfeldig fant jeg 
ut at helsetilstanden ble betydelig 

bedre i dette klimaet. Jeg har masse 
rare vondter som ikke er så godt å få 
øye på, men som avgjort plager meg 
mye mindre her på Costa Blanca. 
Mange av plagene skriver seg fra 
en hjerneblødning, blant annet er 
det store lammelser i venstre del av 
kroppen. Leddene er mykere når jeg 
er her, og gjør det lettere å bedrive litt 
fysisk aktivitet. Andre plager er også 
lettere å håndtere. 

Vi har truffet et par norske i «nabo-
laget», men det bor nesten utelukk-
ende spanjoler her. Det er veldig få 
som snakker engelsk og da må man 
prøve seg på spansk, og det kan by 
på noen utfordringer. Men det er 
samtidig en del av sjarmen, at alt er 
så spansk. Jeg trives godt med mine 
spanske naboer, og har jo et håp om 
at vi en dag kan føre en vettug sam-
tale med hverandre. 

Jeg lider av litt «kløe» i armer og 
bein, jeg må ha noe å drive med, og 
her har jeg akkurat passe. Jeg kom-
mer ofte hit alene, og da er det ikke 
alltid jeg går ut av porten. Har alltid 
et prosjekt som er under arbeid, så da 
blir det ofte å jobbe, spise og hvile. 

Ikke så spennende for andre, men ut-
merket for meg! Har traktor, og må 
harve mellom oliventrærne så ikke 
ugresset tar overhånd. Utfordringen 
er ofte å holde gården på samme 
nivå som den var, og det er ikke lite 
jobb. Da blir det mindre tid til å vi-
dereutvikle hus og hjem, men det er 
helt greit det og. En av grunnene til at 
jeg elsker å være her er at det finnes 
masse spennende å holde på med og 
ingenting haster.

Vi har flere venner i Torrevieja, og 
besøker dem hver gang vi er nedover, 
så omgang med andre nordmenn har 
vi jo selv om vi bor blant spanjoler.  
Alt er så enkelt på Costa Blanca, og 
det er vanskelig å få hjemlengsel. Vi 
har også lagt oss til en liten tradisjon 
som går ut på en liten utflukt sammen 
med et norsk vennepar en gang eller 
to ganger i året til et eller annet sted i 
Spania. I mars skal vi gå Camino del 
Rey. Det var damene som ville, og så 
har vi gutta lurt oss med. Vi kan ikke 
påstå at vi er særlig bereiste i Spania, 
skulle gjerne ha sett mye mer, men 
det får komme når vi begge er pens-
jonister om et år eller to.

Derfor elsker vi Costa Blanca

Jeg er fra Hønefoss og er gift med 
Eli Margrethe Kjøraas Flaten, som 
er fra Steinkjer. Eli har jobbet med 
en del forskjellig, som barnepleie, 
optikk og hun har også eid egen for-
retning på Stjørdal. Jeg er opprin-
nelig utdannet byggmester og offis-
er, men har tatt tilleggsutdannelse i 
bygnings- og eiendomsfaget. Etter 
tjeneste i Hæren på ulike steder i 
inn- og utland, var jeg innom en 
personaljobb og en informasjons-
jobb i byggenæringen før jeg startet 
egen virksomhet. I de første årene 
var det ren entreprenørvirksomhet, 
men i de senere år har det stort sett 
dreid seg om eiendomsutvikling. 

Etter at Eli og jeg traff hverandre, 
flyttet sammen og giftet oss for 33 
år siden, har vi bodd i Stavanger og 
i Asker, og nå bor vi i Grimstad, 
hvor vi pleier å tilbringe sommer-
halvåret.

Grunnen til at vi havnet her på Cos-
ta Blanca, er nokså tilfeldig. I år 
2000 skulle vi treffe barn og barne-
barn på Costa del Sol, men bestemte 
oss for å lande i Alicante og kjøre 
ned til Benalmádena. Den turen 
resulterte i at vi kjøpte leilighet i 
Albir. Bygningen var ikke bygget, 
men gravearbeidene var i gang. 
Megler hadde fått inn en leilighet 
for omsalg og som ble kjøpt der og 

da. Leiligheten sto ferdig året et-
ter. Den ligger nær Hotel Kaktus i 
Albir, som er midt i byen med alle 
fasiliteter i umiddelbar nærhet. Vi 
er veldig fornøyd med beliggen-
heten til leiligheten, noe som var 
hovedårsaken til at den ble kjøpt 
så raskt. 

For å sitere en god venn ”Albir 
er paradis på jord”. Jeg og Eli er 
ikke uenige med ham. Albir er 
greit og oversiktlig og har alle de 
tilbud som til daglig etterspørres: 
dagligvareforretninger, restau-
ranter, helseforetak av ulik art og 
en flott badestrand, som jeg flittig 
bruker om høsten.

Vi stortrives her på Costa Blanca, 
spesielt fordi det er veldig mye å 
ta seg til. Tilbudene er mange og 
varierte. Ikke minst har Den Nor-
ske Klubben Costa Blanca bidratt 
til at jeg ikke har vært arbeidsle-
dig i vinterhalvåret. Gjennom 
klubben har vi blitt kjent med vel-
dig mange mennesker, slik at det 
blir et veldig aktivt og sosialt liv 
her på Costa Blanca. Golfspill og 
turer i dette flotte området bidrar 
til en aktiv hverdag. Eli har en 
god del helseutfordringer, og det 
finnes intet bedre sted å få hjelp 
av fysioterapeut og lege enn i Al-
bir.

Restauranter frekventeres mye 
oftere her i Spania enn i Norge, 
og det stortrives vi med. Restau-
ranttilbudet er stort i Albir, her 
finner man litt av hvert. Nesten 
hver søndag avsettes til turer an-
dre steder på Costa Blanca, hvor 
de lokale tilbudene benyttes.

En av de store fordelene ved å bo 
i dette området, ved siden av kli-
maet, er den korte avstanden til 
andre spennende steder i Spania. 
Vi har reist rundt en del i landet. 
Har vært med Klubben på uttallige 
turer i nærområdet og på lengre 
turer. I tillegg har vi tatt en god 
del bilturer på egenhånd til ulike 
steder. Det er utrolig interessant 
å komme seg rundt og oppleve 
ulike deler av dette fantastiske 
landet. Spania har veldig mye å 
by på og som er ganske forskjellig 
fra Norge. Det er mange ting og 
steder som kan trekkes frem, men 
noe av det som huskes best er nok 
Cordoba og Granada.

Vi er ikke på Costa Blanca som-
merstid, da er det for varmt. Da er 
Sørlandet langt å foretrekke. Vi er 
«trekkfugler» som mange lands-
menn. Sommer i Norge og vinter 
i Spania er en utmerket kombinas-
jon. 

ARNE FRANKLIN 
FLATEN og kona kom 
til Albir nokså 
tilfeldig for første 
gang i 2000. De 
likte seg så godt at 
det endte med at de 
kjøpte en leilighet, 
hvor de tilbringer 
vinterhalvåret.

“

Albir er 
paradis på 

jord
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Her er vi som en stor familie 
som bryr seg om hverandre.

SVEN-INGE 
SVENSSON kommer 
fra Skåne i Sverige, 
men bor for tiden i 
Sjöbo. Like utenfor 
Torrevieja har han 
og kona et lite byhus 
i urbanisasjonen San 
Luis med utsikt over 
Rosa Lagoon, som er 
blitt deres paradis på 
Costa Blanca.

Før jeg ble pensjonist, jobbet jeg som 
brannbeskyttende tekniker, som be-
tydde å utstyre kontorer, fabrikker, 
kirker, gårder, små og store bedrifter 
med brannbeskyttelsesprodukter. Min 
kone heter Yvonne Svensson, og hun 
har vært kontoransatt med økonomisk 
fokus. Vi vil, og vi skal lære spansk.

Vi eier huset vårt i Torrevieja, og vi 
har aldri angret på at vi kjøpte noe der. 
Dette området byr på så utrolig mye 
når det gjelder sosiale aktiviteter og det 
å møte mange hyggelige mennesker. 
Her er vi som en stor familie som bryr 
seg om hverandre. Hver fredag etter-
middag møtes vi med 20-30 venner 
og spiser og drikker ved et langt bord 
og diskuterer generelle problemer og 
tips som kan hjelpe oss både i Spania 
og Sverige. Noen ganger spilles det 
litt Boule etter maten, og å duppe føt-
tene i saltsjøen er også veldig populært. 
Det er ikke uten grunn at områdene 
rundt saltsjøen er klassifisert som et 
av verdens beste klima for mennesker 
ifølge WHO.

Vi har valgt å bruke vår tid i Spania når 
været er som verst i Sverige, altså fra 
midten av januar til april og fra midten 

av september til slutten av november. 
Min kone og jeg hater kulde, snø, regn 
og vind, så Spania passer oss perfekt. 
Vi elsker å kunne tilbringe en del av 
livet vårt på Costa Blanca, det får oss 
til å føle oss mye bedre. Det er ikke noe 
stress, og området har så mange flotte 
steder hvor man kan gå lange tur, noe 
vi ofte gjør.

Vi er også i noen svenske klubber som 
har ulike aktiviteter på sine program-
mer, for eksempel Gympa på La Mata 
stranden hver mandag. Som pensjonist 
setter du pris på at du kan gå ut for å 
spise, drikke og sosialisere med venner 
til en rimelig pris.

Det er så mye som gjør at vi elsker å 
være på Costa Blanca, som klimaet, 
maten, frukten, grønnsakene, vinen, 
folket, vennene, nattelivet, turene til 
ulike steder og landsbyer, og ikke 
minst prisnivået, som betyr at vi får 
mer for våre penger i Spania. Tannlege 
og frisør bruker vi nå i Spania fordi det 
koster omtrent halvparten av det vi be-
taler for de samme tjenestene i Sverige. 
Vi elsker å reise litt rundt omkring og 
bli kjent med nye steder, og vi er ofte i 
Altea, som er en av våre favorittplasser. 

Vi har også venner i Moreira og Alfaz 
de Pi, så det blir noen turer dit. Ellers 
blir det mange turer til restauranten 
Lille Svensken i San Luis, hvor vi liker 
oss veldig godt.

Vi pleier å starte dagen med en deilig 
og sunn frokost, som alltid inklud-
erer frukt. Så kjører vi ned til sjøen 
og Guardamar, hvor vi nyter solen 
og sjøen et par timer. Når vi kommer 
hjem, slapper vi litt av på terrassen. 
Hvis vi trenger å kjøpe mat eller en god 
vin, tar vi en snartur til Mercadona. Et 
annet populært sted er La Zenia Boule-
vard hvor vi pleier å kjøpe sko og klær. 
Noen kvelder går vi ut og møter venner 
på en koselig restaurant, og kanskje 
opplever vi både musikk og rykende 
flamencodans. På søndager besøker 
vi vårt favorittmarked, som er sitron-
markedet i Guardamar, hvor vi kjøper 
ukens grønnsaker og kanskje vi møter 
venner og spiser litt mat og diskuterer 
dagens gode kjøp. En dag i uken tar jeg 
en tur innom mine naboer for en hyg-
gelig prat. 
Med et slikt godt liv som Costa Blanca 
tilbyr, er det ikke rart at vi elsker å 
være her. 

“

Derfor elsker vi Costa Blanca
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En erfaring for livet
Fire elever fra Thor Heyerdahl Videregående hadde i mars 
to uker praksis på et av Spanias mest moderne sykehus, 
IMED Levante. De syntes forskjellene fra norske sykehus 
var overraskende store.

Din Reportasje møter elevene i hospi-
talets bibliotek, hvor vi kan prate sam-
men i ro og fred. De fire ungdommene 
kan fortelle at de under oppholdet i 
Spania bor i en leilighet i Albir sam-
men med Vigdis Haugan, som er lek-
tor ved skolen de går på. For de fleste 
av dem er dette deres første besøk på 
Costa Blanca, hvor de trives som fisken 
i vannet. 

- Dette er vår nest siste dag her ved 
IMED Levante, og det synes vi er litt 
leit, for vi har hatt noen flotte dager her 

ved sykehuset, forteller Sharon Wik-
sten, som ble født i Spania og bodde i 
landet frem til hun var seks år.

- Jeg snakker litt spansk, og det har 
kommet godt med, men det er jo 
mange her som snakker engelsk, og 
noen av legene snakker også et skan-
dinavisk språk. Jeg ble veldig overras-
ket da jeg var på rommet til en norsk 
pasient og en av de spanske legene 
kom inn og snakket flytende norsk. 
Hun hadde visst jobbet flere år ved et 
sykehus Norge.  

Samtlige av de fire elevene ønsker å 
utdanne seg til sykepleier, et fag de alle 

brenner for. De har tidligere hatt prak-
sis i sykehjem, hjemmetjeneste eller 
boligtjeneste, men det er første gang de 
har praksis ved et sykehus. De kan for-
telle at møtet med IMED Levante har 
vært en positiv erfaring på alle måter, 
og at de er overrasket over hvor for-
skjellig alt er fra det de er vant med i 
Norge. 

- Det kan jo være fordi dette er et privat 
sykehus, sier Markus Øritsland Olsen. 
Rommene er veldig store og man deler 
dem ikke med noen. De fleste har en 
stor TV på rommet som kan heises opp 
og ned, og med mange norske kanaler. 
Det imponerte meg. I det hele tatt så får 

Tekst og foto: 
Ann Louise Gulstad 

Derfor elsker vi Costa Blanca

JOHN ERIK (LIBBO) HANSEN er fra Bodø, men bor nå i Horten. 
I 2017 bestemte han og kona seg for å kjøpe en leilighet i Tor-
revieja sentrum, hvor de trives som fisken i vannet.

Helsa har godt av å 
være på Costa Blanca. 
Her lever vi godt med 
to pensjoner.

Jeg har for det meste hatt kreative 
jobber, blant annet som dekoratør, de-
signer, markedssjef og kreativitetsråd-
giver. Jeg har vært gift med Tove Aas 
i 38 år. Hun er oppvokst i Askim, 
men har bodd det meste av livet nor-
dpå. Hun har jobbet som skoleleder 
i nesten hele sitt yrkesliv. Men nå er 
hun pensjonist, og klippen i livet mitt. 
Ingen av oss snakker spansk. Vi gjør 
oss forstått med litt engelsk, og med 
Google Translate på telefonen og noen 
spanske ord, går det fint.

Vi har feriert i Spania flere ganger, 
men er relativt nye på Costa Blanca. 
Etter å ha leid leilighet i Torrevieja for 
kortere perioder i et par år, bestemte 
vi oss i 2017 for å kjøpe leilighet der. 
Klimaet passet oss, og det er relativt 
lett for meg å komme meg fram med 
rullestol. Vi er nokså urbane og valgte 
å kjøpe leilighet i sentrum av byen. 
Vi ville bo svært sentralt med kort vei 
til strand, restauranter, butikker, Den 
Norske Klubben og Scandigo. Og 
med leilighet i sentrum trenger vi ikke 
bil. Det er et stort pluss. Leiligheten 
vår ligger i 4. etasje. Jeg kjører rulles-
tolen min rett fra gaten, inn i heisen 

og rett inn i leiligheten. Vi holder på å 
gå oss til hvor ofte vi skal være i Tor-
revieja. Men vi regner med å tilbringe 
nesten halve året her og resten av tiden 
i Horten. 

Vi elsker å være på Costa Blanca på 
våren og høsten. Temperaturen er be-
hagelig, og ikke minst er det deilig 
badetemperatur i Middelhavet. Da får 
jeg badet, og det gjør jeg ikke i Norge. 
Det er også tilrettelagt for funksjonsh-
emmede på stranda i Torrevieja, med 
ramper ut i vannet. Fram til nå har vi 
vært i Spania i mars, april, mai, au-
gust, september og oktober.  

Det som gjør at vi stortrives i Torre-
vieja er klimaet, framkommeligheten 
med rullestol og ikke minst pris-
nivået. Helsa har godt av å være på 
Costa Blanca. Her lever vi godt med 
to pensjoner. Spanjolene er gjestfrie 
og hyggelige mot oss, og de norske 
vi har truffet i Torrevieja er glade og 
hyggelige. Får vi lyst på norsk mat får 
vi det servert rett oppi gata, og hvis vi 
savner norske matvarer har vi Scandi-
go også like ved. Det er enkelt å reise 
til og fra Spania som rullestolbruker. 

Servicen er veldig bra på flyplassen i 
Alicante og på Torp, der vi reiser til 
og fra.

Dagene i Spania går egentlig altfor 
fort. Vi er ute mesteparten av dagene, 
på stranda, på strandpromenaden, på 
uterestauranter med en kaffe hvor vi 
møter andre eller sitter og ser på folke-
livet. Fruen sitter og leser og strikker 
på terrassen vår, og jeg skriver på 
Facebook, i Spaniaportalen, om tank-
er og refleksjoner, om min fantastiske 
frue og historier fra et langt liv. Det å 
møte folk er viktig, og i Spania er det 
mye folk ute, de har tid til en samtale 
og nyter dagene. Ellers ser vi på skan-
dinaviske kanaler på TV om kveldene, 
akkurat som hjemme.

Siden vi ikke har bil i Spania blir det 
ikke mye farting rundt. Det er heller 
ikke så lett å reise rundt omkring som 
rullestolavhengig med generelt dårlig 
helse. Men vi storkoser oss hver dag 
i Torrevieja, hvor vi føler oss som 
hjemme. Vi har blitt kjent med mye 
folk der, og vi møter mange kjente fra 
Bodø, som også tilbringer pensjonist-
tilværelsen i Torrevieja.

“
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man ikke følelsen av å være på et sykehus, 
det ligner mer på et luksushotell, spør du 
meg! 

Han legger til:

- En annen ting jeg har lagt merke til 
er hvor rent det er overalt. Her vaskes 
gulvene flere ganger om dagen, og det 
lukter alltid rent. Den første dagen lurte 
jeg på om det var et stort basseng en 
plass her inne, for duften i gangene er 
lik den man kjenner når man står nært 
et basseng.

For Silje Rollefsen har også praksisen 
vært en stor opplevelse, og det hun er 
mest imponert over er hvor raskt legene 
og sykepleierne ved IMED Levante job-
ber. 

- De fleste er inn og ut av rommene på 
veldig kort tid, likevel får de gjort job-
ben ordentlig. Når de for eksempel stik-
ker en kanyle i blodåren, så er det alltid 
gjort ved første forsøk. Av det jeg har 
sett hjemme i Norge tar det lengre tid, 
og man bruker ofte flere forsøk. 

Elevene har hatt kontakt med mange 
skandinaviske pasienter, som har satt 
stor pris på å få besøk på rommet av 
firkløveret.

- Vi har inntrykk av at det bare er skan-
dinaver her, men det er nok fordi vi stort 
sett har vært i etasjen hvor de holder til, 
fortsetter Silje. Pasientene synes det er 

FORNØYD MED INNSATSEN: 
Vigdis Haugan er lektor ved Thor 
Heyerdahl Videregående. Hun var 
med elevene under hele oppholdet 
og var godt fornøyd med deres 
innsats. 

Markus Øritsland Olsen syntes det var hyggelig å bli bedre kjent med 
Carolina Delgado, som tar seg av all kommunikasjon med skandi-
naviske pasienter ved IMED Levante. 

HAR LÆRT MYE: De fire elevene fikk 
være med på mye forskjellig under 
praksisen sin, og følte at de lærte mye. 
Her står de i resepsjonen sammen 
med resepsjonistene.   

STAS MED BESØK: De skandinaviske 
pasientene ved hospitalet syntes det var 
stas å få besøk av elevene som tok seg 
god tid til å prate med dem og bli bedre 
kjent.  

FORNØYDE ELEVER: 
Elevene hadde bare gode ting å si 
om personalet ved IMED Levante, som 
de ble godt kjent med under praksisen. 
Nå har elevene lyst til å komme tilbake å 
jobbe ved sykehuset når de er ferdigut-
dannet. 

flott å kunne ta en lengre prat med 
noen som snakker deres eget språk. 
Mange av pasientene er fastboende 
i Spania, og ved siden av ektefellen 
har de lite familie her. Det gjør jo at 
de får mindre besøk av familiemedle-
mmer og derfor setter de ekstra stor 
pris på at noen kommer innom rom-
met deres for å slå av en prat. 

Emilia Eikeland smiler og nikker 
med hodet. Hun er like imponert over 
IMED Levante som de andre elev-
ene, men skulle likt å se at de ansatte 
brukte litt mer tid til å holde pasien-
tene med selskap.

- Hjemme i Norge så bruker man 
mye mer tid på å være sammen med 
pasientene. Man tar seg lengre tid 
til å prate med hver og én. Men det 
er jo også sant at det er flere ansatte 
per pasient i Norge. Jeg har for øvrig 
lagt merke til at her får pasientene 
motta besøk nesten så ofte de vil. 
Familien kommer på besøk fra mor-
gen til kveld, og er til stede så lenge 
de ønsker. En av dem kan også sove 
her, da det er en sofa eller en ekstra 
seng i de fleste rommene. 

Intervjuet er over, og elevene tar 
Din Reportasje med på en tur rundt 

sykehuset. De viser stolt frem det 
som har vært deres praksisplass de 
siste to ukene. 

- For oss har dette vært en helt unik 
erfaring, som vi vil få god bruk for 
senere, sier Emilia. Vi har blitt så 
godt tatt imot av alle og har lært 
kjempemye! Dessuten har vi møtt 
så mange flotte folk blant de skan-
dinaviske pasientene. Erfaringen 
har også gitt mersmak til å jobbe i 
utlandet en dag – hvorfor ikke på 
IMED Levante her på Costa Blanca? 
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Markedsføringsreportasje

 Å bruke 
hendene mye 
til massasje er 

for meg en 
vesentlig del av 
behandlingen

“
Aas Fysikalske Institutt

Fysioterapeut Egil Aas er 
lidenskapelig opptatt av 
yrket sitt, som han har 
praktisert helt siden han 
var ung. I 2007 kom han 
og familien til Ciudad Que-
sada, hvor de etablerte 
Aas Fysikalske Institutt og 
Beauty Therapy Clinic.

Din Reportasje er ekstra nysgjerrig da vi parkerer foran den store, 
vakre eiendommen bedriften ligger på. Det er selveste Jenny Jenssen 
som har anbefalt at vi skriver om klinikken, som hun selv og familien 
har brukt i lang tid. 

Idet vi går ut av bilen, blir vi møtt av Egils kone, som stråler som en 
sol. Sammen med henne står familiens tre hunder, som står på rekke 
og rad.

- Velkommen til oss, smiler Nina Pedersen Aas. Det var vel lett å 
finne frem? Kaffe og nybakte boller står klart i hagen, så bare kom 
inn.

Nina og Egil har vært gift i mange år, og har to døtre sammen, som 
begge bor i Norge for tiden.

- De hadde store deler av oppveksten sin her i Spania, og var russ på 
Den Norske Skolen i Rojales, sier Nina. Jeg har også en sønn fra et 
tidligere forhold, han bor også i Norge. Vi savner dem veldig mye, 
og de er grunnen til at vi ofte er i hjemlandet. I ettermiddag kommer 
den yngste datteren vår på besøk. Vi skal hente henne på flyplassen 
så fort intervjuet er over!

Den praktfulle eiendommen ligger som en oase foran oss, og det 
store blå bassenget bare stråler om kapp med den blå himmelen. 
Egil kommer ut fra klinikken sin, og setter seg ved bordet. 

- Da er det bare å kjøre på med 
spørsmålene, smiler Nina. Jeg er bare 
med for å høre på. Dessverre er jeg 
ufør, så jeg jobber ikke lenger, men 
er flink til å blande meg inn med gode 
råd!

Egil gir kona si et varmt blikk, mens 
Nina serverer kaffe. De ser ut som om 
de traff hverandre i går, for her er kjær-
ligheten like stor, om ikke større, som 
første dag.

- Jeg er stolt over det vi har fått til 
her, sier Egil. Vi lever godt av bed-
riften og kan ikke klage. Men det 
ligger mye jobbing bak, ingenting 
kommer av seg selv. 

Han kan fortelle at han har alltid vært 
glad i å reise og bli kjent med nye land. 
Det var blant annet derfor han bestemte 
for å studere i Vest-Berlin, hvor han var 
ferdigutdannet i 1982.

- Helt fra jeg begynte å studere hadde 
jeg det klart at jeg en dag ville starte 
egen praksis, og det gjorde jeg på Voss 
i 1984. Det gikk bra for meg fra første 
øyeblikk, noe som gjorde at jeg kunne 
tillate meg å reise mye utenlands når 
jeg hadde fri. Mitt første møte med 
Costa Blanca var i 1990. På den tiden 
hadde jeg allerede reist en del rundt om 
i verden og ønsket noe mer permanent. 
Jeg likte meg så godt her at jeg be-
stemte meg for å investere i en leilighet 
på Punta Prima. Etter at jeg møtte 
Nina, og vi bestemte oss for å prøve å 
bo en tid i Spania, ble Costa Blanca et 
naturlig valg. 

Familien stortrivdes og det tok ikke 
lang tid før de skjønte at her kunne 
de tenke seg å bo i mange år. Det 
ble da bestemt at de skulle åpne en 
bedrift i Ciudad Quesada, hvor de 
kjøpte et hus.

- Jeg jobbet den gang på hjemmekon-
tor, men det tok ikke lang tid før Nina 
begynte å prate om at vi trengte større 
plass. Jeg fikk fort en del kunder, og 
det var derfor lite praktisk for famil-
ien med slik en begrenset plass som vi 
hadde der. Så da investerte vi i denne 
eiendommen, hvor vi kunne bo og jeg 
kunne jobbe uten at det ble noe prob-
lem. Vi bygde både huset og klinikken, 
og vi har aldri angret på at vi gjorde det 
slik. Dette er paradis på jord for oss.
 
Å begynne praksis i Spania, gjorde 
at Egil måtte omstille seg litt, siden 
pasienttilgangen er veldig avhengig av 
årstidene.

- Etter å ha jobbet mye og hatt lange 
dager i Norge var det en stor overgang 
å komme ned hit, hvor man jobber 
mye i vinterhalvåret og mindre i som-
merhalvåret. Men jeg ble jo fort vant 
til det. Spania har så mye å by på, ikke 
minst er det mye spennende man kan 

GODT ETABLERTE: Egil Aas og kona Nina Pedersen Aas kom til Ciudad Quesada i 2007, hvor de etablerte Aas Fysi-
kalske Institutt & Beauty Therapy Clinic.
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gjøre i dette området. Dessuten har jeg 
anledning til å fortsette å reise en del 
utenlands. Jeg elsker å utfordre meg 
selv, så derfor har det blitt turer til både 
Kilmanjaro og Everest Base Camp, og 
jeg planlegger flere turer fremover.

Han kan fortelle at han elsker job-
ben sin, og at han legger stor vekt 
på tradisjonelle metoder, som det å 
bruke hendene mye.

- Mange pasienter som kommer hit, og 
som tidligere har vært til behandling i 
Norge, blir overrasket over hvor mye 
jeg bruker hendene til massasje. I dag 
er det jo mange som foretrekker å 
bruke forskjellige apparater, men for 
meg blir ikke resultatet det samme. Når 
man bruker hendene, er det mye let-
tere å oppdage hvor problemet ligger 
og hvilke områder man må fokusere 
på. Og en ordentlig massasje kan utøve 
små mirakler. 

Han legger til:

- Inntrykket mitt er at i Norge har 
pasientene begrenset kontakt og op-
pfølging av fysioterapeut. Det har 

alltid vært en hjertesak for meg at 
pasientene er i fokus. Jeg tror at det er 
på grunn av dette at pasientene mine 
kommer tilbake for videre behan-
dling. Det krever selvfølgelig mer, 
men jeg ser på det som en vesentlig 
del av jobben min. Jeg tilbyr også 
akupunktur og trening etter behov. 

Han kan huske mange tilfeller av 
fornøyde pasienter, noen av dem har 
fått et helt nytt liv. 

- Man har opp gjennom snart 40 år 
med praksis fått mange hyggelige 
tilbakemeldinger og opplevelser. Jeg 
tenker spesielt da på en pasient som 
kom med betydelige pusteproblemer. 
Jeg valgte å prøve med akupunk-
turbehandling, som etter få behan-
dlinger viste utrolige resultater. Så 
vidt jeg vet er pasienten forsatt me-
dikamentfri. 

Aas Fysikalske samarbeider med 
Helfo, som bedriften har en god ord-
ning med. 

- Jeg ordner alt det praktiske for pasi-
enten angående dette. Pasienten skal 

kun skrive under og sende papirene 
til Helfo selv.

Vi blir avbrutt av Jenny Jenssen, 
som har kommet for skjønnhetsbe-
handling. Artisten stråler som en 
sol idet hun nærmer seg bordet. 

- Hei sveis, alle sammen, dere ser ut 
til å kose dere i finværet, smiler hun. 
Nå gleder jeg med til å bli stelt med. 
I dag skal jeg gjøre litt av hvert, jeg 
har nemlig bestilt en Luxury Beauty 
Pack, som innebærer alt fra en god 
ryggmassasje til full ansiktsbehan-
dling med stell av bryn og vipper, i 
tillegg til manikyr og pedikyr. 

Jenny tar seg en rask kopp kaffe før 
hun går videre inn i skjønnhetsklinik-
ken, hvor hun blir tatt imot av Rima, 
som tar seg av denne delen av bed-
riften. Hun har lang erfaring fra andre 
skjønnhetsklinikker og kan fortelle at 
hun elsker jobben sin.

- Jeg trives spesielt godt her på klinik-
ken, hvor jeg har blitt tatt godt imot fra 
første stund. Det jeg liker best med å 
jobbe her er kundene, som alltid er så 

VAKKERT STED: Bedriften ligger på en usedvanlig vakker eiendom bare et par hundre meter unna Quesada sentrum. 

BRUKER HENDENE: Fysioterapeuten har i dag mange 
fornøyde kunder, som setter stor pris på at han bruker hendene 
i så stor grad når han arbeider. Han tilbyr også akupunktur. 

SKJØNNHET: Skjønnhetsklinikken ligger vegg i vegg med 
Fysioterapiklinikken og tilbyr en lang rekke behandlinger for 
kropp og ansikt, inkludert Botox. 

FAST KUNDE:  
Artisten Jenny Jens-
sen er fast kunde hos 
både fysioterapeuten 
og skjønnhetsklinik-
ken, som hun besøk-
er nesten hver gang 
når hun er hjemme 
på ”hytta” i Quesada. 

blide og fornøyde. Jenny har jeg blitt godt kjent 
med, for hun pleier å komme hit nesten hver gang 
hun er på Costa Blanca.

Klinikken stod ferdig i 2011, og var et resultat 
av at Nina alltid har vært opptatt av skjønnhet 
og velvære, og det å åpne en klinikk var en 
drøm hun hadde hatt fra sine unge dager. 

- Selv om jeg ikke kan jobbe her selv, så syns 
jeg det er stas med denne klinikken, og Rima er 
så dyktig, ting går nesten av seg selv. Dessuten 
trenger jeg jo ikke å dra så veldig langt når jeg 
ønsker å ta behandling selv, smiler hun. 

Rima tar oss med rundt i klinikken, som er utsøkt 
dekorert med friske farger. Hun kan fortelle at 
det ofte kommer flere venninner på én og samme 
gang for å ta behandling og samtidig kose seg 
med kanapéer, frukt og Champagne eller brus 
ved siden av bassenget.

- Det er faktisk inkludert i Luxury Beauty Pack, 
opplyser skjønnhetsterapeuten. Det er et populært 
tilbud både for folk som bor her og for feriegjest-
er. 

- I dag har ikke jeg tid til det, legger Jenny til, for 
etterpå må jeg hjem og øve til konserten i kveld. 
Men jeg benytter meg ofte av dette tilbudet sam-
men med venner og datteren min, som også liker 
å komme hit. 

Din Reportasje vil ikke forstyrre mer og trek-
ker seg tilbake. Nina og Egil har dratt videre til 
flyplassen, og den vakre hagen er helt tom for 
mennesker. Det er som om luften står stille idet vi 
forlater eiendommen med følelsen av at hit vil vi 
komme tilbake en dag. 

Tel: 722 710 405
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Veien til et nytt liv
Heimveg ble etablert for å gi et alternativt behandlings-
tilbud til rusmisbrukere. Den private bedriften går nå inn i sitt 
åttende år og kan trygt si den har valgt riktig vei.

Din Reportasje har hørt mye om 
Heimveg, og er nysgjerrig på å 
møte Andreas Sivertsen og Hank 
Samnøy, som står bak konseptet. 
Terapeutene møttes for snart ti år 
tilbake, og da Sivertsen presenterte 
ideen om et alternativt tilbud for 
misbrukere i anonyme omgivelser i 
Spania, var Samnøy med fra første 
stund. 

Vi blir tatt imot av Sivertsen, som 
står i døren og ber oss inn til den 
vakre eiendommen, som ligger 

stille og rolig til, og hvor bare fjel-
lene kan se inn. 

- Det er ikke så lett å finne frem helt 
hit om man ikke har vært her før, 
smiler trønderen og stryker seg over 
håret. Men det er jo det som er menin-
gen. Vi ville fra første stund gjøre op-
pholdet for våre deltakere så anonymt 
som mulig.  Da vi fikk tilbud om å leie 
denne villaen, slo vi til med én gang.

Han tar oss med rundt eiendommen, 
som er full av sjarmerende hjørner 
med smakfulle hagemøbler og en for-
tryllende utsikt uansett hvor man 

står. Det er så stille og rolig, alt man 
kan høre er fuglesang.

- Om et par timer vil stedet livne 
opp, sier Sivertsen. Da kommer de 
neste tre pasientene som skal være 
her de neste to ukene. Selv om 
de bor i hver sin leilighet, blir det 
mange hyggelige sammenkomster 
ellers i villaen. 

Innvendig er det store huset like be-
hagelig. Leilighetene er koselige og 
elegante på samme tid, akkurat som 
resten av bygningen. Vi blir tatt med 
inn på kjøkkenet, hvor det står et 
gammelt og langt trebord. Samnøy 

Tekst og foto: 
Ann Louise Gulstad 
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kommer ut av et rom og bort til oss 
og hilser på med en god klem. Der-
etter klapper han oss på skulderen 
og ber oss å ta plass ved bordet.

- Jeg skal sette på kaffen, og så tar 
oss en prat, sier han muntert. Det 
var veldig hyggelig at dere kunne 
komme, det setter vi stor pris på. 
Vi har et tilbud som interesserer 
mange, og ingenting er bedre enn 
at flere får vite om det.

Han kan fortelle at hovedmålet 
med Heimveg er å gi deltakerne en 
diskret og anonym vei tilbake til 
en rusfri hverdag.

- Vi tilbyr behandling av alle for-
mer av rusavhengighet, og da 
inkluderer vi selvfølgelig alko-
holproblemer. Vi legger vekt på 
et likeverdig samarbeid mellom 
klient og rusterapeut, og tar ut-
gangspunkt i den enkelte og tilbyr 
individuelt tilpassede behandling-
sopplegg. 

Terapeutene bor sammen med del-
takerne under oppholdet og er hele 
tiden til stede, slik at pasientene 
føler at de har noen å gå til døgnet 
rundt. 

- For oss er det veldig viktig at 
deltakerne føler seg sett, at de vet 
det er noen her for dem 24 timer i 
døgnet, sier Sivertsen. Grunnen til 
at vi aldri tar mer enn tre deltakere 
inn til behandling av gangen, er for 

å kunne gi dem all den oppmerk-
somheten de trenger hele tiden.

Han understreker at Heimveg 
helbreder ikke, men fungerer som 
et kickoff med fokus på en-til-en-
behandling. Den store jobben beg-
ynner når pasienten kommer hjem 
igjen. 

- Du kan si vi hjelper dem gjen-
nom en tøff periode, overgangen, 
slik at de er på rett vei når de drar 
tilbake til sitt hjem og daglige liv. 
Det vi setter fokus på gjennom rik-
tig psykologisk hjelp og støtte, er å 
motivere deltakerne til å se hvorfor 
de må endre sine holdninger, å få 
dem til å ønske selv å gjøre noe 
med problemet. Egen mestring er 
nøkkelord i vår behandling. 

Men Heimveg stiller opp også i 
lang tid etter at oppholdet på klinik-
ken i Spania er over, når det trengs. 

- Vi tilbyr et skreddersydd ettervern 
til hver enkelt deltaker så lenge det 
trengs etter Spania-oppholdet. Det 
kan innebære alt fra personlige 
møter til samtaler på telefon og op-
pfølging på nett. Dette tilpasses den 
enkelte. 

Klinikken tilbyr også medikament-
basert avrusing for å forebygge og 
lindre abstinenssymptomer når det 
er behov for dette.

- Nedtrapping og avrusning med-
fører ubehag. Graden og omfanget 
er individuelt og kommer an på så 
mye, som for eksempel hvilket rus-
middel det er snakk om, misbruke-
ts varighet og klientens helse. 

Når terapeutene blir spurt om 
hvordan Heimveg skiller seg ut fra 
andre avrusningsklinikker, trenger 
de ikke å tenke seg om før de sva-
rer. 

–  Klinikker i dag tilbyr en metode 
som ikke fungerer for alle, sier 
Samnøy. Skal du på avrusning i 
Norge, legges du inn i seks uker, 
du har gruppesamtaler med opptil 
30 andre og har svært få individu-
elle samtaler med terapeuter. Her 
er vi de første i klassen som tilbyr 
et alternativ. Ikke alle er komfort-
able med de store gruppesamtalene 
og har ikke muligheten eller ønske 
om å være borte fra hverdagen så 
lenge. Vi tilbyr noe helt annet, som 
er basert på individuell behandling 
24 timer i døgnet i to uker. 

Under oppholdet i Spania, gjør 
Heimvegs tverrfaglige team da-
glige vurderinger av klientens me-
disinske samt psykiske helse. For 
det er alltid leger, psykologer og 
helsearbeidere på behandlingsst-
edet.

- Vi har med folk fra Norge, og alle 
snakker norsk, og vi jobber også 
med en lege som bor og jobber her 

VAKRE OMGIVELSER: Eiendommen klinikken står på, ligger rolig til i vakre omgivelser, omkranset av store fjell.

ALT SOM TRENGS: 
Den vakre villaen har alt man trenger for et behagelig 

behandlingsopphold, som flere individuelle leiligheter og 
innendørs svømmebasseng.

i området, som er Aida Lund, opplyser Samnøy. Hun har 
også et nært samarbeid med et av sykehusene her.

Selv om teamet alltid er til stede for deltakerne, er det 
ikke noe problem om de ønsker å være for seg selv.

- Deltakerne bor jo hver for seg i individuelle leiligheter, 
hvor de har alt de trenger og hvor de gjør som de vil. 
Noen ønsker å stå opp sent på dagen, andre trenger å ta 
seg en kjøretur eller spasertur på egen hånd. Det er helt 
greit, vi stoler på deltakerne. Men vi er som sagt alltid 
her om de trenger stille selskap eller en prat. Om dere 
hadde visst hvor mange timer vi har sittet rundt dette 
trebordet og bare pratet med deltakerne. Du kan jo se det 
på bordet, det begynner å bli litt nokså nedslitt, smiler 
Samnøy. 

Når deltakerne ønsker det, blir det organisert turer til for-
skjellige steder i området, alt etter hva hver enkelt har 
lyst til å gjøre. 

- Vi prøver å lage hverdagen så behagelig som mulig for 
hver og en, sier Sivertsen. De fleste setter pris på å bli tatt 
med ut, spesielt å gå turer i de flotte fjellene rundt her.

Trønderen reiser seg og ser på klokken. Det er på tide å 
dra til flyplassen og hente de neste deltakerne, som alle 
kommer fra Norge.

- Fra nå av vil tiden fly frem til vi kjører deltakerne til-
bake til flyplassen etter behandlingen, smiler Sivertsen 
og tar på seg de svarte solbrillene. Det vil bli mange spe-
sielle øyeblikk og like mange gode resultater. Jeg pleier 
å være nokså sliten når deltakerne reiser herfra, men jeg 
sitter alltid igjen med følelsen av å ha gjort en stor for-
skjell. 

STOR PLASS: Andreas Sivertsen og Hank Samnøy 
kunne fortelle at deltakerne stortrives på eiendommen, 
som har stor plass ute som inne. 
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Markedsføringsreportasje

Bikram Yoga 
har i tillegg en 

fantastisk detox-
effekt, siden 
man gjerne 

svetter en liter 
eller mer i løpet 

av timen

“
Når Unni Furseth Warpe 
ankom Madrid i 1983, 
falt hun pladask for den 
spanske hovedstaden. 
Etter at hun skilte seg 
fra sin spanske mann, 
kom hun til Costa Blan-
ca, hvor hun nylig åpnet 
eget senter for Bikram 
Yoga i Alfaz del Pi.

Helt siden hun var en ung jente i Molde, var språk en av hennes store 
lidenskaper. Spansk var det hun hadde mest lyst til å lære, og så fort hun 
begynte å få tak på dette språket etter videregående pakket hun koffer-
ten og reiste til Madrid. 

- Jeg er vel ganske impulsiv og uredd når det gjelder å hoppe inn i nye 
situasjoner, sier den blide kvinnen da Din Reportasje kommer innom 
Bikram Yoga senteret for å slå av en prat. 

- På en måte har det komplisert livet mitt mange ganger, men som regel 
har det gått bra. Hadde jeg ikke vært så uredd, hadde jeg nok ikke dratt 
til Madrid så ung. Men jeg trivdes fra første stund, og har aldri angret på 
at jeg gjorde Spania til mitt nye hjem. 

Å være ung utlending i Madrid og det eneste blonde hodet i hele nabo-
laget, var ganske tøft for Moldejenta som var fryktelig sjenert.

- Jeg fikk mye mer oppmerksomhet enn jeg var bekvem med, men det 
gjorde meg også sterk og det kom godt med! De første årene i Spania 
var ganske stormfulle. Jeg ble sammen med en gutt fra Madrid og 
fikk spansk svigerfamilie. Der var det full kræsj på mange felt, for 
jeg var en moderne kvinne med egne ideer, og var ikke enig i at 
kvinners plass var på kjøkkenet. 

I 2004 ble hun og ektemannen skilt, og det var da Unni kom til Costa 
Blanca. 

- Jeg hadde ingen “mine” i Spania, all familie og venner tilhørte eksfam-
ilien, bortsett fra min kjæreste venninne Marit, som bodde i Alfaz del Pi. 
Dermed tok jeg med meg ungene og flyttet hit. Jeg prøvde litt forskjel-
lige jobber før jeg endelig fant noe jeg likte. Det var som sekretær på 
kontoret til advokat Karl Johan Lien Warpe, som jeg til slutt giftet meg 
med. Nå er jeg kontorfullmektig der, og liker meg like godt etter 14 år.  

Men hennes store lidenskap er Bikram Yoga senteret, som hun driver 
selv med god hjelp fra ansatte. 

- Mitt møte med Bikram var gjennom en kunde på advokatkontoret, 
som jeg ikke hadde sett på noen måneder. Han var rett og slett veldig 
forandret, spesielt så han mye yngre ut. Rak i ryggen, flat mage og 
han bare strålte. Grunnen? ”Bikram Yoga”, svarte han. Jeg hadde 
det tungt etter fem måneders rehabilitering på grunn av en sykkelulykke 
hvor jeg skadet skulderen min, og jeg bare følte at jeg måtte prøve dette. 

På nettet lette hun etter det nærmeste Bikram-senteret, som lå i San Juan 
i Alicante, og dagen etter var hun og mannen på vei til deres første time. 

- Det var tungt og det var varmt, men den gode følelsen satt i kroppen 
lenge etterpå. Siden den gang har vi praktisert Bikram Yoga så ofte vi kan. 
Det har hatt så mange gunstige effekter på kroppen vår, og skulderen min 
ble faktisk helt bra igjen på noen få uker.

Bikram Yoga utføres i et rom som er varmet opp til 40 grader og har 
en luftfuktighet på 40 %. Timen, som varer i 90 minutter, består av 26 
øvelser, som man gjør to ganger hver. Hver øvelse er en oppvarming til 
neste øvelse, og til sammen komplementerer de hverandre for å trene hele 
kroppen. Varmen, fuktigheten og typen øvelser gjør at kroppen blir op-
timalt varmet opp, slik at man kommer dypere inn i øvelsene og unngår 
skader. 

- I en Bikram Yoga-time arbeider du kropp og sjel samtidig, forteller Unni. 
Alle muskler blir styrket og strukket. Treningen øker mobiliteten og 
bidrar til optimal stilling i leddene. Sirkulasjonen i forskjellige deler 
av kroppen øker, og intensiteten i øvelsene bidrar til å trene hjerte-
muskelen. Pulsen vil generelt ligge mellom 65-70% av din maxpuls. 
Gjennom systematisk arbeid skaper vi også balanse i nervesystemet. 
Vi har også øvelser der vi strekker og skaper kompresjon i magen, noe 
som bidrar til å stimulere bevegelse i fordøyelsessystemet. 

IMPONERT: Unni Furseth Warpe ble kjent med Bikram Yoga for noen år 
tilbake og ble så imponert at hun ønsket å starte sitt eget senter i Alfaz.

SPLITTER NYTT LOKALE: 
Senteret startet for et halvt år siden i splitter nytt lokale.
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Siden man svetter ganske mye i løpet 
av timen, gjerne en liter eller mer, har 
treningen i tillegg en fantastisk detox-
effekt. 

- Vi blir kvitt avfallsstoffer og tungmet-
aller, og huden blir glatt og fin, stråler 
instruktøren. Siden vi ikke kan tenke 
på annet enn å utføre øvelsene og holde 
balansen, er treningen også veldig ef-
fektiv mot stress.

På tross av at mange tror det motsatte, 
er Bikram Yoga noe som passer for de 
fleste.

- Mange blir litt skeptiske når de hører 
om temperaturen, men det er veldig, 
veldig sjelden at noen ikke holder ut, 
opplyser Unni. Klart det er varmt og 
fuktig, men man blir motivert når man 
kjenner hvor gunstig dette er for kropp 
og sjel. Blir det for mye til tider, er 
det bare å legge seg ned og ta en hvil. 
Aldersgrensen nedad og oppad er van-
skelig å si, det kommer mer an på den 
fysiske tilstanden til enhver. I Alicante 
gikk det en kar på 72 år, som alltid tok 
en Bikram-time etter at han hadde spilt 
18 hull på golfbanen. Hos oss her i 

Alfaz har vi elever fra 19 til rundt 70, 
og de kommer fra mange forskjellige 
land.

De fleste kommer uten andre for-
ventninger enn å komme i bedre 
form, gå ned i vekt eller bli mykere. 
Instruktøren kan fortelle at bare 
etter noen få uker, pleier elevene å 
merke forbedringer på områder de 
gjerne hadde ”gitt opp” for lengst. 

- Det er spesielt smerter i rygg, skul-
dre og nakke folk sier har blitt bedre. 
Syklister og friidrettsutøvere sier de 
har fått lavere puls og mer utholdenhet, 
andre har fått ned blodtrykket eller har 
blitt kvitt uren hud. Vi har til og med 
en dame som ble kvitt kontinensplager. 
Sånn generelt er de fleste mer konsen-
trert og avslappet etter at de har begynt 
med Bikram Yoga. 

Klassene går på engelsk og spansk, 
men om noen trenger det, kommer 
Unni med kommentarer på norsk. 
Senteret har 11 klasser i uken: man-
dag, onsdag og fredag 09:30-11:00 
og 19:15-20:45, tirsdag og torsdag 
07:00-08:00 og 19:15-20:45, og 

lørdager 11:00-13:30. Det beste er 
å bestille time på forhånd, for noen 
ganger kan det være litt trangt om 
plassen. 

- Jeg er veldig takknemlig for suk-
sessen vi har hatt så langt, smiler Unni. 
Det å se så mange forskjellige men-
nesker samlet hos oss. Å være omgitt 
av fornøyde og glade folk som blir 
kjent med hverandre på tvers av bak-
grunn og språk her på senteret, gjør 
meg glad. Når man attpåtil får høre at 
noen har blitt kvitt et fysisk eller men-
talt problem takket være treningen, vet 
man at man holder på med noe godt. 

Intervjuet er over, og om noen minut-
ter starter neste klasse. Unni forbereder 
seg, for i dag er det hun selv som er 
instruktør. En etter en dukker elevene 
opp, og her er det kvinner og menn i 
alle aldre. De åpner døren til den varme 
salen, hvor de legger seg ned på matten 
og hviler mens de forbereder kropp og 
mente til en reise inn i Hot Yoga, som 
treningen også kalles. Din Reportasje 
stenger døren og forlater senteret over-
bevist om at dette må prøves. Prøve-
time er allerede bestilt. 

INTERNASJONALT: Bikram Yoga senteret i Alfaz har blitt 
tatt godt i mot av mange forskjellige nasjonaliteter, som trener 
fast hos Unni.

FORNØYD: Instruktøren er storfornøyd med 
oppmerksomheten senteret hennes har fått, og ser 
frem til mange år med Bikram Yoga. 

bikramyogaspain.es
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Verdens helseorganisasjon an-
befalte nylig å fjerne cannabis 
fra listen over farlige stoffer. Blir 
den legalisert, vil cannabis utvil-
somt bli en milliardindustri. Spe-
sielt for farmasøytiske selskaper 
som allerede er i gang med å 
sikre seg rettighetene til å selge 
den stadig mer populære CBD-
oljen. 

Det er mange tabuer og fordommer blant folk 
når det gjelder de terapeutiske virkningene 
av CBD-oljen. Men hva er egentlig cannabi-
solje og hva er den god for? 

Cannabisoljen er utvunnet fra planten Cannabis 
Sativa (industrihamp), en plante som har vært 
kjent som medisinplante i flere tusen år og som i 
dag brukes for behandling av en rekke sykdom-
mer. Oljen går også under navnet CBD-olje, 
men må ikke forveksles med hverken hasj eller 
marihuana. 

Marihuana kommer fra den indiske hamp-
planten. Den delen som inneholder «russtoffet» 
finnes først og fremst i blomstene (vanligvis kalt 
«knoppene») og i langt mindre grad i plantens 
blad, stengler og frø. Fargen er vanligvis grønn, 
brun eller grå. Hasj er en lysebrun og mørkebrun 
substans, som er laget av harpiksen til canna-
bisplanten og blir tørket og presset til plater. I 
både hasj og marihuana er det virkestoffet THC 
(tetrahydrocannabinol) som gjør at man blir ru-
set eller «høy».

CBD-olje derimot har i utgangspunktet ikke 
dette stoffet, da all THC fordampes ut på 
forhånd, og det er akkurat dette som har gjort 
oljen så attraktiv til medisinske formål. Men det 
hender ofte at CBD-produkter inneholder ube-
tydelige rester av det narkotiske stoffet THC 
(tetrahydrocannabinol), og som det er umulig å 
bli beruset av. Men uansett kvantitet, vil ethvert 
innhold av THC gjøre at produktet anses som 
narkotika, og er dermed ikke tillatt for privatim-
port i land som for eksempel Norge. 

CBD-oljen er lovlig i Spania, hvor mange bruk-
er den. Den skal hjelpe mot en hel rekke lidelser, 
som angst og depresjon, fordøyelsesproblemer, 
fibromyalgi, gikt, kvalme, leddgikt, migrene, 
psoriasis, sklerose, svekket immunforsvar og 
søvnproblemer, i tillegg til Alzheimer, diabe-
tes og Parkinsons. Mens noen snakker om store 
forbedringer på helsen etter å ha brukt oljen, 
klager andre over at de har kjøpt den til ingen 
nytte. 

Mange nordmenn i Spania bruker produktet, og 
når de er i Norge kjøper de oljen på nett. Det 

LIKE NORMALT SOM ALKOHOL: Nå som den 
farmasøytiske industrien har begynt å forske på 
helsegevinstene cannabisplanten tilbyr, er det 
mange som spår at cannabis vil bli normalisert på lik 
linje med alkohol om så lite som et tiår.

Cannabisolje

kan få sine følger. Dersom pakken blir stoppet i tollen, 
vil man få et varsel om at den er stoppet og få mulighet 
til å klage. Inneholder oljen THC derimot, kan man bli 
anmeldt for brudd på narkotikalovgivningen.

Det er ingen tvil om at det er delte meninger om bruk av 
Cannabis-preparater, og at forskningen kommer til kort. 
Likevel diskuteres cannabis-oljer som aldri før i media, 
både i Norge og i Spania. Ifølge det spanske TV-pro-
grammet Equipo de Investigación på La Sexta, som nylig 
lagde en dokumentar med tittelen «La Fiebre Verde», har 
mange advokater gått fra å forsvare narkokjeltringer til 
å jobbe for store forretningsmenn i dress. Programmet 
spår at nå som store farmasøytiske selskaper verden 
rundt har oppdaget den store inntekten cannabis repre-
senterer for dem, vil det ta knappe ti år før cannabis er 
like normalisert som alkohol. 

Bor man i Spania og ønsker å bruke CBD-olje, er det 
viktig å velge et kvalitetsprodukt. Det finnes mange use-
riøse distributører, så det er alltid en god ide å spørre et-
ter papirene fra laboratorium. Understrek at det er CBD-
olje uten THC det er snakk om, siden man kan få tak 
i begge varianter. Og det skader aldri å ta en prat med 
fastlegen først.I KOSMETIKK, MAT OG VIN: Det kjempes nå 

for å forandre lovverket slik at cannabis uten 
THC kan bli brukt også i matvareprodukter 
og kosmetiske produkter. Mange bedrifter er 
allerede i gang med å produsere forskjellige 
varer, som for eksempel honning og vin. Den 
spanske vinprodusenten Santa Margarita i 
Caudete (La Mancha) lanserte i fjor cannabis-
vinen Winabis.

MED OG UTEN THC: CDB-oljen blir stadig mer populær og er i 
gang med å bli en milliardvirksomhet. Man kan få cannabis olje 
med og uten stoffet THC, som gjør at man føler seg ’høy’. Det er 
plantens blomster som inneholder virkestoffet THC (tetrahydro-
cannabinol) som gjør at man blir ruset eller ”høy”.

100% økologisk CBD olje får du kjøpt hos 
kostholdsveileder Melissa - Helsekosten Albir. 

Pris: 70 €

 Ta kontakt med Melissa på e-mail 
melissa@bjargo.com

DR
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Gunn Vera Jersbu:
Jeg hørte om oljen hos min frisørdame, gjorde noen 
undersøkelser og tok kontakt med ei dame som sol-
gte den i Alfaz del Pi. Jeg kjøpte først en flaske og 
håpet den virket like bra som jeg hadde blitt fortalt. 

Jeg lider av en stygg og vond type leddgikt, og det var 
hovedsakelig dette jeg håpet oljen kunne gjøre noe med. 

Jeg forsøkte først med tre dråper, og jeg merket en virkning ganske fort 
etter inntaket. Jeg følte at musklene slappet av, man blir jo veldig anspent 
av alltid å ha smerter.

Jeg tar blant annet cellegift for leddgikten hver uke, og den gir ekle bi-
virkninger, så jeg begynte å ta noen dråper et par ganger av CBD-oljen 
hver dag når jeg tok cellegiften. Kvalmen og svimmelheten forsvant, så 
den vonde dagen ble plutselig en vanlig dag for meg. Leddgikten er ekstra 
smertefull på morgenen, så hver morgen når jeg sto opp tok jeg tre dråper. 
Var smerten ekstra ille, la jeg på en dråpe. Smertene gikk ned nesten umid-
delbart. Jeg er en ordentlig morgenfugl og satte jeg meg rolig i godstolen 
og lot freden senke seg etter at jeg tok oljen. Jeg fant fort ut at den beste 
virkningen fikk jeg når jeg var i ro og ikke hadde mye folk rundt meg. 

Oljen hjelper jo mot så mange kroniske sykdommer, og jeg skulle ønske at 
man kunne få lettere tilgang til produktet i Norge, hvor jeg bor nå. Men jeg 
håper og tror at dette vil forandre seg i nær fremtid nå som jeg har hørt at 
regjeringen visstnok har kommet med forslag om å starte cannabisfarmer.

Mengden jeg brukte kunne variere ettersom dagene mine aldri er like, man 
må prøve seg frem. Jeg brukte fra tre til fem dråper om dagen, noen ganger 
ett par mer, var det lavtrykk i gjære, var dagene ganske tøffe, så da kunne 
jeg nok komme opp i sju dråper. Jeg sliter også med litt angst grunnet bi-
virkninger av medisiner jeg bruker. Når jeg brukte oljen forsvant angsten 
helt i løpet av 10 minutter, noe som føltes bare helt fantastisk. 

Jeg var aldri skeptisk til å sette i gang med å bruke produktet, eller å fortsette 
å bruke det. Vi med en kronisk sykdom bruker alle en del medisiner, vi vet 
det er gift og at det gir mange bivirkninger. Cannabisolje derimot kommer 
fra en plante og er et naturprodukt. Det gjorde at jeg stolte mer på oljen enn 
tradisjonelle medisiner. Bivirkninger finnes ikke. Selvfølgelig kom smer-
tene tilbake, men jeg følte aldri trang til å ta mer og mer av oljen, hadde 
ingen abstinenser, som man ofte får av vanlige medisiner. 

At så mange har fordommer mot CBD-oljen i Norge, tror jeg henger mye 
sammen med nettopp navnet cannabis, som mange forbinder med dop.  
Men man kan jo få kjøpt cannabisolje uten THC, som var den jeg brukte 
da jeg bodde i Spania, hvor oljen er lovlig. Jeg brukte CBD-oljen hele det 
siste året jeg oppholdt meg i Spania, og det gjorde en stor forskjell på mitt 
daglige liv. 

Takket være oljen kunne jeg avslutte bruken av en type medisin som jeg 
brukte daglig, de hjalp for smertene mine, men ga meg ekle bivirkninger. 
Oljedråpene tok over den helende effekten som medisinen ga, men helt 
uten bivirkninger, og det var ikke gift, men en ufarlig naturmedisin som 
dempet smertene og gjorde meg glad og fornøyd.

Jeg bruker en CBD matolje fra hamp-
planten Cannabis sativa. Denne har høy 
biotilgjengelighet og høy synergieffekt 
ved at den inneholder cirka 100 cannabi-
noider og en rekke andre helsefremmende stoffer, s o m 
vitaminer 
og mineraler. Dette er produkter garantert fri for det ru-
savhengige stoffet THC.  (0,0 % THC) som kjent gir 
psykoaktiv rus og er ulovlig i Norge pr dags dato.

Jeg har alltid vært interessert i arbeidet mot ulovlig rus-
midler, spesielt blant unge, da jeg har en bakgrunn som 
polititjenestemann i Norge i 22 år og jobber nå med un-
gdom. Jeg tok agronomutdannelsen på kveldstid der jeg 
fikk ideen om å dyrke industriell hamp i Norge. Det har 
blitt produsert hamp i flere hundre år i dette landet, fra 
vikingtiden til slutten av 1800-tallet. På landbruksskolen 
kom jeg over boken «Hamp! Industriell bruk og dyrking – 
fra historisk tid til i dag» av Sondre Båtstrand. Da fikk jeg 
en gründeridé om å bli en del av det industrielle hampe-
ventyret når politikerne åpner for det i Norge. Min kjerne-
virksomhet er å importere lovlige CBD-oljer og produkter 
der hele planten inngår, slik som f.eks. klær, kosmetikk og 
industriprodukter, i tillegg til deler til biler og bygninger.

Jeg tar oljen hver morgen, alt fra en halv teskje til en hel 
teskje. Fra 30 til 60 dråper. Faktisk er det ikke noe min-
stemål og maksmål her. Man må se dette i relasjon til hvor 
balansert kroppen din er til enhver tid. 

Hos meg var det nesten en umiddelbar virkning etter en 
måneds bruk og det hadde avgjørende betydning for min 
helse og mitt liv. Fra å være en femtiåring med litt slitne 
knær blant annet, så har livet endret seg i stor grad. Jeg 
har fått et helt annet energi- og kapasitetsnivå i hverda-
gen, føler meg nesten som en tjueåring igjen. Så langt jeg 
har erfart og lest om CBD, er det ikke noen spesielle bi-
virkninger man trenger å være redd for. 

Norske myndigheter har praktisert en særlig streng 
tolkning og forståelse av cannabisplanten. Derfor ble 
den industrielle hampen som har vært dyrket i Norge i så 
mange år forbudt. Industriell hampdyrking er etter min 
mening en vesentlig ingrediens i det «grønne skiftet» som 
er politisk bestemt i Norge. Det kan nok ta noe tid før nor-
ske sendrektige myndigheter endelig får opp øynene for 
hva dette helseproduktet kan bety for folk flest. Men det 
er ikke lengre noen tvil om de økologiske fordelene med 
hampproduksjon, som har vist seg å ha et enormt økolo-
gisk, økonomisk og bærekraftig potensial i hele verden.

Håvard Roe Eide:Lene Yvonne 
Tindlund

Jeg fikk beskjed om at 
jeg var på forstadiet til 

hudkreft og jeg hadde hørt 
tidligere at CBD-olje i stor 

g rad kunne ta knekken på det. I til-
legg ble jeg veganer over natten i samme 
slengen og var veldig innstilt på å leve 
så ”rent” som mulig i håp om å reversere 
sykdommen. Jeg har også Modic type 2 
i ryggen, så jeg gikk på en masse beten-
nelsesdempende tabletter, samt antidepres-
sive medisiner og til tider sterke smertes-
tillende medisiner. Jeg var ikke skeptisk, 
for jeg gjorde mye research på forhånd og 
visste i rimelig stor grad hvordan CBD-
oljen virket. 

Når jeg begynte å bruke oljen bestemte jeg 
meg for å samtidig stoppe å bruke alle me-
disiner og vitaminer i cirka en måneds tid. 
Litt for å starte helt fra scratch og for å 
være sikker på at effekten kom fra oljen. 
Etter en måned var jeg og tok blodprøver, 
som jeg gjør hver tredje måned siden jeg 
nylig har blitt veganer. Prøvene var per-
fekte. Ingen mangler, og nyrefunksjon 
og leverfunksjon var faktisk bedre enn 
ved forrige prøver. Og med tanke på at 
jeg kuttet ut all annen medisin mens jeg 
prøvde CBD-oljen, medisiner som jeg ble 
fortalt jeg måtte ha, var det svar nok for 
meg at oljen virket. 

Jeg har tidlige slitt en del med angstanfall, 
det gjør jeg i mye mindre grad nå.  Jeg kan 
ikke med sikkerhet påstå at det har noe 
med oljen å gjøre. Men som jeg sa til legen 
min da blodprøvene kom tilbake: ”blod-
prøver lyver ikke, og om dette er en pla-
ceboeffekt – som han prøvde å overbevise 
meg om – så spiller ikke det noen rolle for 
meg. Jeg har fått et helt annet liv og vet at 
oljen funker i mitt tilfelle. 

Jeg er overbevist om at dette er fremtidens 
medisin, mange kulturer har allerede brukt 
det i årevis, det er bare legemiddelindus-
trien som prøver å stoppe det for de vil 
ikke vi skal være friske, for det tjener de 
ikke penger på. 

Etter en massiv blod-
propp i høyre lunge 
februar 1991, som en 
komplikasjon etter at 
jeg fikk revet venstre kne 
ut av ledd, fikk jeg pusteprob- l e -
mer. Blodproppen sitter høyt oppe i høyre 
lunge og mesteparten av lungen er nå ar-
rvev. Etter kneskaden var jeg plaget med 
invalidiserende smerter i 16 år. Fra 1991 
til 2001 brukte jeg mengder med alt mulig 
av tabletter som apoteket hadde å by på. 
Det var blant annet gjentatte betennelser, 
astma og bronkitt, og at jeg hadde fått 
kols som gjorde at jeg bestemte meg for 
å flytte til varmere strøk for 17 år siden. 
Jeg var i stand til å kutte ut alle tabletter, 
og i 2006 møtte jeg John Boel (akunova.
dk) som fjernet smertene med sin spesielle 
type akupunktur. 

Jeg leste om CBD-olje mange ganger før 
jeg startet å bruke den i november 2018. 
Jeg må innrømme at jeg var veldig skep-
tisk i begynnelsen. Jeg har jobbet i tung 
psykiatri (lukket avdeling), der jeg på vel-
dig nært hold fikk se skadeomfanget etter 
narkotikamisbruk. Men jo mer jeg leste 
om oljen og lærte mer, fant jeg ut at dette 
kunne være noe for meg, siden man kunne 
få tak i olje som ikke inneholder russtoffet 
THC. 

Å få bedre pust var hovedmålet mitt når 
jeg vurderte å prøve cannabisolje, men det 
skulle vise seg at oljen hjalp meg mot mye 
mer. Virkningen kom litt etter litt. Etter nå 
å ha brukt oljen i fem måneder har jeg mer-
ket flere forandringer i kroppen. Jeg har 
oppnådd bedre smak og jeg har fått lukte-
sansen tilbake, noe som er litt oppsiktsve-
kkende da den har vært fraværende siden 
ulykken i 1991. Merkelig nok bruker jeg 
også lesebrillene mindre nå enn tidligere. 
Før var de på nesa fra morgen til kveld, 
det er ikke tilfelle nå. Jeg har i tillegg gått 
ned noen kilo, smerter i ledd er mindre og 
søvnen er betydelig bedre. Jeg føler meg 
også klarere i hodet (kols fører til lite oksy-
gen, noe som betyr konstant trøtthet). Jeg 
har for øvrig ikke hatt noen bivirkninger 
ved å bruke cannabisolje. 

Johnny Rudolf 
Halvorsen 
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 Vi er 
ambisiøse, 

fremoverlente 
og nyskapende 

“

Bare tre år har gått 
siden Stine Pettersen og 
Christian Bustillo startet 
etableringen av Spain 
Real Estate. Selskapet 
har likevel rukket å bli 
en populær aktør på 
Costa Blanca.

Det er tidlig mandag morgen da Din Reportasje besøker Spain 
Real Estate, som befinner seg i Albirs hovedgate. Stine og Chris-
tian smiler om hverandre, og de har all grunn til å være fornøyde.

- De siste to årene har vi gått gjennom en dobling av omsetning, 
kommet oss igjennom to graviditeter, fått to vakre barn, og bygget 
opp en fantastisk kundebase, sier Stine. Men vi har jobbet veldig 
hardt helt fra begynnelsen da vi begynte med oppbyggingen av 
nettsiden, etablering av strategi og gode kundeundersøkelser. 

På den tiden bodde paret i Oslo og Stine var gravid med deres 
første barn. Begge hadde krevende lederstillinger i sikkerhets-
bransjen. Etter mange år med lange dager og lite tid til annet enn 
jobb, ønsket de å revurdere livssituasjonen sin for å skape rom for 
en familie. 

- Vi ønsket å tilbringe mer tid sammen som en familie, og vi øn-
sket at alt det harde arbeidet vi gjorde skulle lønne seg for oss. 

Det hele startet da de var på ferie i Albir for noen år tilbake. Paret 
kjente at de trivdes veldig godt i strandbyen, og begynte å tenke 
på hvordan det ville være å bo her. 

- Det var som en åpenbaring. Kanskje var vi litt dumdristige, 
kanskje var vi blendet av lykke på grunn av graviditeten. 
Uansett hva det var, så bestemte vi oss for å si opp jobbene 
våre i Norge, flytte til Spania og bygge opp et ærlig, kvalitets-
bevisst og moderne eiendomsfirma. Vi så at utleiebransjen på 

Costa Blanca var moden for modernisering, og at kvalitet og 
ekstra god service ville være de viktigste elementene for å 
gjøre suksess. 

Mye har skjedd siden den gang. Paret har fått to barn, flyttet fra 
en leilighet og inn i et hus, de har gått fra å jobbe på et hjem-
mekontor til å jobbe i et splitter nytt lokale midt i strandbyens 
sentrum. 

- Etter nøyaktig et år i drift åpnet vi dette kontoret, opplyser 
Christian. Vi ansatte en fast kontorassistent, da vi vokser uke-
ntlig og dagene blir travlere og travlere. Men vi elsker det! Vi 
valgte dette lokalet mest på grunn av plasseringen. Det er en-
kelt for kunder å finne oss og gir oss en fantastisk måte å nå ut 
til reisende med våre utleieboliger.

Paret ser på hverandre, og smiler på nytt. Christian spør om han 
skal vise oss kontoret, og Stine byr på en kopp kaffe. Kontoret 
er like rent og pent som paret. Enkelt, men utsøkt dekorert. 
På veggene henger det bilder av alle slags typer flotte boliger.

- Vi er stolte over å kunne si at vi har om lag 50 boliger til 
utleie eksklusivt i vår portefølje, meddeler Christian. Uke-
ntlig kommer det inn nye boliger, som gjelder alt fra store 
villaer med infinity-pool med plass til hele storfamilien, til 
behagelige leiligheter perfekte for par og eldre. Vi har også 
flere boliger som er rullestoltilpassede. Boligene våre er geo-
grafisk plassert over et stort område fra La Zenia til Calpe. 

De kan fortelle at de i de siste årene har sett en endring i ut-
leie- og boligsalgsmarkedet på Costa Blanca, hvor huseiere, 
huskjøpere og leietagere er blitt mer kvalitetsbevisste. 

- Kundene har nå mange valgmuligheter når det gjelder 
meglere og tjenestetilbydere at de kan være litt kresne. Det er 
blitt veldig viktig å være tilgjengelig og møte kunden der de er, 
og vår plassering i Albir gjør nettopp dette. Derfor har vi også 
åpent sju dager i uken, og tilbyr i tillegg et 24-timers service 
telefonnummer. Vi er lett tilgjengelige, og er der for kundene 
våre når de trenger det, ikke når det passer oss. 

Når de overtar en ny bolig for utleie, sørger de først for at 
den innehar alle kvaliteter en utleiebolig må ha. 

- Vi har ferdige sjekklister for hva som trengs, og vi tilbyr også 
å skaffe alt som eventuelt skulle trengs til boligen, forteller 
Stine. Dette kan være hårføner, møbler, kaffekopper blant mye 
annet. I tillegg tilbyr vi alt av håndklær og sengetøy, slik at 
utleier slipper å tenke på dette. Vi har også god kunnskap om 
lovverket. Vi ordner alt det juridiske med utleielisenser, god-
kjenninger fra kommunen, alt det praktiske ved betaling, kon-
trakter og depositum. Å leie ut gjennom oss skal være trygt, 
enkelt og lønnsomt. 

Kunder som leier ut sine boliger hos Spain Real Estate op-
plever en unikt høy dekning på utleie, da selskapet er aktivt 
ute og promoterer deres boliger. 

NYE LOKALER: Spain Real Estate Service 
holder til i et splittert nytt lokale midt i Albir sen-
trum og holder åpent hele sju dager i uken.

GÅR SÅ DET SUSER: Christian har all grunn til 
å være fornøyd, for bedriften går så det suser. 

Markedsføringsreportasje
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spainrealestateservice.com

- Tiden er forbi der det er godt nok å 
annonsere en bolig til utleie på net-
tsider, på finn.no eller med en lapp 
i vinduet. Vi er veldig aktive på sos-
iale medier og markedsfører våre ut-
leieboliger på rundt 4500 utleienettsider 
verden over. Vi markedsfører også boli-
gen på de største utleiesidene i land som 
Frankrike, Russland, Tyskland og USA. 
Turister kan enkelt leie en leilighet eller 
hus gjennom oss på sine kjente nettsider 
og på sitt eget språk. Det er nok grunnen 
til at vi i dette øyeblikk nesten er full-
booket ut 2020. For de som ønsker å leie 
bolig i nærmeste fremtid, kan vi trøste 
med at vi ukentlig får inn nye boliger til 
leie. 

I tillegg til god service og konkur-
ransedyktige priser tilbyr Spain Real 
Estate Service alt av tilleggstjenester 
som kundene måtte trenge.

- Vi tar profesjonelle bilder av alle våre 
boliger. Man selger drømmen om sol 
og sommer, og da holder det ikke med 
bilder i dårlige opplyste rom og rare 
vinkler. Vi tilbyr også henting på fly-
plassen både natt og dag, fylte kjøleskap 
ved ankomst, utleie av barnesenger og 
babyutstyr og mye mer. I tillegg har vi 

helt unike tjenester for de som ønsker 
det lille ekstra, som in-house massasje, 
make-up artister, hudpleie, privat kokk 
og privat organiserte turer og utflukter. 
Selv om paret i utgangspunktet 
fokuserte på utleie, var planen alltid 
å kunne tilby salg av eiendom etter 
hvert. 

- Da vi startet ønsket vi å bli best på 
utleie, og ettersom vi følte oss trygge 
på den servicen, var tiden inne for å 
starte med salg, sier Christian. Vi har 
hatt trofaste kunder siden vi startet 
opp, og flere av dem har spurt om vi 
kunne være interes- sert i å selge 
boligen deres. Vi sit-
ter allerede med en 
eksklusiv portefølje 
av boliger i området 
som er til salgs. Vi 
tar en provisjon på 
kun 3%, og setter 
sammen profes-
jonelle prospekt, 
egne nettsider og 
en spesiallaget 
video av boli-
gen som er til 
salgs. Vi bruker en 
godt kjent advokat 

med både norsk og spansk juridisk 
kunnskap, og vi er tilgjengelige gjen-
nom hele prosessen. Og vi slipper ikke 
jobben dagen huset er solgt, vi hjelper 
med praktiske ting som strøm, vann, 
papirarbeid og mer. 

Intervjuet er over, og Din Reportasje 
takker for seg. Utenfor på terrassen der 
paret har satt opp med sofaer og bord, 
sitter det en familie på fire som er på 
jakt etter et feriehus de kan leie gjen-
nom året 2021.

- Som dere ser, har vi det travelt, sier 
det unge forretningsparet. Attpåtil skal 
vi gifte oss til neste år. Vi håper å se 

dere i bryllupet!

GODT TEAM: Ifølge paret selv er det godt teamwork som gjør at 
de har greid å komme så langt på så kort tid.  

LANGSIKTIGE PLANER: Christian og 
Stine stortrives i Alfaz del Pi, hvor de plan-
legger å bo i mange år fremover.   

OM OSS

VI TILBYR KONTAKT OSS I DAG

+47 412 18 837      +47 469 32 103 
      Av de l'Albir 6 i Albir   

mail@spainrealestateservice.com

www.SpainRealEstateService.com
Facebook: /SpainRealEstateService

Instagram: @SpainRealEstateService

DIN PARTNER PÅ 
UTLEIE OG SALG

Utleie
Salg
Utleielisens 
Skatt og selvangivelse
Renhold
Basseng & hage
Nøkkeloppbevaring
Sikkerhetssjekker

og mye mye mer!
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MarkedsføringsreportasjeMarkedsføringsreportasje

Vi sørger for 
at våre kunder 
får et optimalt 

resultat ved 
kjøp og salg av 

eiendom 

“
Merk deg navnet. Grupo 
Magma. Eieren er Lore-
ta Sapiegiene, som har 
mange års erfaring med 
kjøp og salg av boliger. 
I samarbeid med norske 
Kenth Yngve Markussen, 
er gruppen i full gang 
med å utvide sine tjen-
ester også til det skandi-
naviske markedet.

Det er en blid kvinne som tar imot Din Reportasje på det lyse kontoret 
til Grupo Magma i Los Balcones. Forretningskvinnen har nettopp lagt 
på telefonen og byr oss på kaffe. 

- Vi kan godt ta den på kaféen utenfor her også, men tro det eller ei, kaf-
fen vi har her på kontoret er mye bedre. Skal man først investere i en god 
kaffemaskin, må man kjøpe den beste!

Hun gir oss et vennlig og oppriktig smil, og ber oss sette oss ned. 
Kontorpulten hennes er ryddig, og det er rent og pent overalt. Hun 
folder hendene sammen, og kikker oss rett inn i øynene, mens hun 
forteller litt om sin bakgrunn. 

Jeg har bodd i Spania i snart 20 år, sier hun. Men jeg ble født i Litauen i 
en liten by som heter Alytus. Etter å ha fullført videregående flyttet jeg 
til Kaunas for å studere jus og økonomi på universitetet der. Jeg har også 
tatt en Master in Monetary Politics of  UE. Jeg var alltid flink på skolen, 
og likte godt å studere. Kunnskap kan man aldri få nok av. 

Helt siden hun satte beina på spansk jord, har hun følt seg hjemme. 
Barna hennes på 12 og 17 år er spanske og født på spansk jord. 

- Vi nyter virkelig livet her på Costa Blanca, det spanske klimaet passer 
oss perfekt. Vi bor i en enebolig her i Los Balcones, hvor vi har stor nok 
plass til hele familien og våre tre hunder. Jeg er veldig glad i dyr, og liker 
å gå lange turer med dem i naturen. Jeg liker også veldig godt å lese, 
men har dessverre ikke så mye tid til det for tiden. 

Din Reportasje møter Pedersen på 
en parkering i Alfaz del Pi, hvor han 
trygt kan parkere flyttebilen. Veien 
går videre til en kafé på hjørnet. Hun-
den Barry blir selvfølgelig med. Han 
har vært Pedersen sin trofaste kom-
panjong siden han ble adoptert av fly-
ttemannen for et par år siden. 

Pedersen kan fortelle at han har job-
bet hardt hele livet. Som 14-åring be-
gynte han å jobbe på fiskebåt, senere 
kjøpte han egen båt som han drev 
fiske med i Nord-Norge. Men han har 
også vært maskinfører og førstestyr-
mann på jobb i Nordsjøen. 

Men for et par år siden begynte han 
å tenke på at han ville starte med noe 
helt nytt. Han elsket å kjøre bil og 
være på veien, hadde hjulpet venner 
og bekjente flere ganger med flyt-
ting og hadde en god idé om hva som 
skulle til for å tiltrekke seg kunder og 
gjøre dem fornøyde.

- Jeg tenkte på saken i lang tid før jeg 
endelig satte i gang med Rimelig Fly-
ttehjelp og Transport, som Facebook-
siden heter, og Pedersen Flyttetrans-
port, som firmaet heter. Jeg hadde 
det helt klart at en god service skulle 
være i fokus. Det som er viktigst i 
denne bransjen, i hvert fall for meg, 
er aldri å glemme at det ofte er folks 
kjæreste eiendeler jeg transporterer. 
Jeg må vise dem med mitt arbeide at 
jeg tar hånd om ting de er glad i på en 
god og trygg måte.

Han begynte først med å ta lokalop-
pdrag, og fikk raskt kunder. Da startet 
han sakte men sikkert å utvide sine 
tjenester til resten av Norge. Første 
tur til Oslo var 29. januar 2018. 

- Nå har det blitt en fulltidsjobb som 
tar all min oppmerksomhet syv dager 
i uken. Det er ikke en jobb man blir 
rik av, men jeg klager ikke. Man op-
plever alltid noe nytt og møter på så 
mange hyggelige mennesker. Des-
suten har jeg godt selskap av Barry, 
og noen ganger blir kjæresten også 
med.

I 2018 hadde han rundt 100 oppdrag 
som han fikk utført uten unntak tak-
ket være en god samarbeidspartner 
i Norge. I desember 2018 bestemte 
han seg for å utvide sine servicer til 
andre europeiske land, og så langt har 
han gjennomført to turer fra Norge til 
Spania.

- Det første jeg gjorde var å finne 
en god samarbeidspartner som jeg 
kunne stole på, og som 
allerede var på det eu-
ropeiske markedet og 
visste hva han holdt 
på med. Jeg tok kon-
takt med Hallvard 
Høydahl i Europeisk 
Flytte Transport AS 
i Østfold. Han viste 
meg alt jeg trengte 
å vite om tollklare-
ring og har 
ellers gitt
 meg mange

gode tips som har hjulpet meg på 
veien. 

Pedersen har allerede mange gode min-
ner fra situasjoner som har oppstått på 
jobb. Spesielt godt husker han siste 
turen til Spania, da kjæresten ble med 
hele turen fra Norge til Spania og til-
bake. 

- Det hadde vært en flott og spennende 
kjøretur til Spania, og vi var litt slitne 
da vi kom frem. Jeg skulle levere noen 
møbler til et eldre ektepar. Oppdraget 
endte med kaffe og vafler og en veldig 
hyggelig prat i stuen deres. Slikt set-
ter jeg veldig stor pris på, selv om det 
overhodet ikke er nødvendig. 

Barry begynner å bli utålmodig og hop-
per opp i fanget til Pedersen som gløtter 
på klokken.

- Det er på tide å dra videre, sier han. 
Jeg skal være i Torrevieja om tre timer, 
og ønsker ikke å komme sent. Og Barry 
må spise litt før vi setter oss i bilen. Er 
det noe mer dere trenger, så bare ring.   

     Jeg er som regel å få tak i på        
             telefonen. 

Ærlighet, 
punktlighet og 
et godt rykte, 
betyr alt for 

meg

“

Rimelig Flyttehjelp og Transport
Pedersen Flyttetransport

Stig-Åke Pedersen fra Finnmark 
elsker å være på veien. Sammen 
med sin gode venn Barry kjører 
han Norge og Europa rundt 
med flyttelass, og synes selv han 
har det som plommen i egget.

spainrealestateservice.com
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grupo-magma.com

Hun har vært i eiendomsbransjen 
siden 2002, men har også et advoka-
tfirma som ble etablert sammen med 
hennes spanske partner i 2007, hvor 
det er hele syv ansatte. 

- Grupo Magma ble grunnlagt for noen 
år siden og består av et internasjonalt 
team på fem personer. Våre tjenester er 
basert på å hjelpe selgerne og kjøperne 
for et optimalt resultat ved kjøp og salg 
av eiendom. Vi er også i gang med et 
nytt byggeprosjekt der vi skal bygge to 
villaer her i Los Balcones. Min mann, 
som har 20-års erfaring som bygg-
mester, er med på prosjektet. Sammen 
har vi også en virksomhet i Litauen, 
hvor det er et team av fagfolk som arki-
tekt, designer, byggherrer og agenter. 
For tiden er vi i gang med bygging av 
24 byhus i en urbanisasjon. Tilbake-
meldingene fra våre kunder både her i 
Spania og i Lithauen er utmerkede, og 
det er det beste signalet vi kan få på at 
vi gjør en ordentlig jobb. 

Inn gjennom døren kommer norske 
Kenth Yngve Markussen, som er en 
viktig brikke i Grupo Magma sin ut-
vikling mot det skandinaviske marke-

det. Den høye, blonde mannen strek-
ker ut hånden høflig, og spør om 
hvilket språk vi skal snakke på.

- Spansken min er ikke så god som 
deres, sier han blidt, så det er kan-
skje best vi tar det på engelsk?

Loreta nikker, og på nytt gir hun et 
forsiktig smil. 

- Vi er veldig glade for å ha Kenth 
på teamet. Vi kom godt over-
ens fra første stund. Vi deler de 
samme verdiene og måten å gjøre 
ting på. Han er en ærlig mann 
som vi kan stole på, og han leverer 
alltid. Han er seriøs og flink til å 
lytte, noe som er fundamentalt i 
denne bransjen. 

Kenth er fra Kristiansand, hvor han 
bodde frem til han kom til Spania i 
2013. Først flyttet han til Torrevieja, 
men dro senere til Costa del Sol og 
Fuengirola, hvor han jobbet for sel-
skapet Max Dialog. Men han vendte 
etter hvert tilbake til Torrevieja-
området, hvor han i dag bor sammen 
med sine to adopterte hunder.  

- I dag bor jeg i nærheten av La Pe-
drera Reservoir, som er en innsjø vest 
for Torrevieja, og her har jeg det som 
plommen i egget. Jeg er glad i natur, 
og her har jeg mange muligheter til 
å gå lange turer med hundene mine. 

Interessen for salg og eiendom har 
han alltid hatt, og noe han har holdt 
på med på egenhånd siden han kom 
til Spania. Han kom i kontakt med 
Loreta og Grupo Magma da sel-
skapet hadde en eiendom som 
kunne passe for en kunde han job-
bet med på den tiden. De gikk godt 
overens fra første stund, og da Grupo 
Magma i større grad ønsket å utvide 
sine tjenester til det skandinaviske 
markedet, tok de kontakt med Kenth.

- Kultur har mye å si når man jobber 
med forskjellige nasjonaliteter, og 
skandinaver er ikke noe unntak, sier 
Loreta. Jeg vil tro at dette kanskje er 
enda mer viktig når det gjelder denne 
gruppen mennesker, som pleier å 
være kresne kunder. De er som regel 
ute etter høy standard, og ønsker en 
rask og god service. 

LOS BALCONES: Grupo Magma holder til i splitter nye lokaler i Los Balcones i Torrevieja. 

Kenth nikker. 

- Det er viktig å ikke kaste bort tiden deres, for de pleier å ha det 
nokså klart for seg hva de er ute etter. Det synes jeg er veldig 
greit, for det gjør jobben mye lettere for oss. Jeg passer alltid på 
å stille de riktige spørsmålene for å finne ut hva kunden er på 
utkikk etter, og kommer deretter med gode råd, det er mye man 
bør tenke på. Plasseringen er veldig viktig for skandinaver, som 
oftest er ute etter sør- vest- eller østvendt, eller en kombinasjon 
av de tre orienteringene. 

Så langt har samarbeidet mellom Kenth og Grupo Magma 
fungert veldig godt, og Kenth har kommet for å bli.

- Det jeg liker så godt med Loreta er at hun er en veldig ryddig 
person som har ting klart. Det er ikke noe tull der i gården. Hun 
har vært i denne virksomheten i mange år, og hun har full kon-
troll på spansk eiendomsvirksomhet og ikke minst lovverket. 
Dessuten setter hun stor pris på kreativitet, og lytter når man 
kommer med ideer om hvordan man kan forbedre noe. Og dette 
lokalet er midt i blinken, det er så lyst og moderne. 

Intervjuet er over og vi takker for oss. Loreta ber oss vente litt 
før vi går ut, og kommer tilbake med en pose med noen fantas-
tiske penner, som om hun vet at det ikke er noe Din Reportasje 
liker bedre enn en god penn.

- Dere kan beholde alle sammen, går ut fra at dere bruker en del 
blekk, ler hun spontant. Velkommen tilbake til oss!

PERFEKSJONIST: Loreta Sapiegiene er partner i et advo-
katfirma i tillegg til eiendomsmegler med egne firmaer. Hun 
beskriver seg selv som en perfeksjonist, som liker å gjøre en 
grundig jobb slik at kundene kommer tilbake. 

STORTRIVES: Kenth Yngve Markussen har job-
bet med Grupo Magma i litt over seks måneder og 
stortrives i selskapet. 

PÅ FARTEN: Kenth har en travel hverdag, og er 
ofte på farten for å vise sine skandinaviske kunder 
akkurat det de er ute etter i Torrevieja-området. 



72 73DIN REPORTASJE DIN REPORTASJE

Vibeke Grov, 
alias Mukti, er i 

vinden og mange 
spår henne en 

strålende karriere 
som musiker. 

“

Gjenforent 
med seg selv 
og musikken

Artisten er det ameri-
kanerne ville kalt en ’case 
study’. Da livet presset 
henne opp i et hjørne, 
hvor alt så mørkt ut, kom 
hun tilfeldigvis over en 
barnegitar og oppdaget 
til sin store overraskelse 
at hun kunne både synge 
og spille som om hun aldri 
hadde gjort noe annet før.   

Det hele startet på Stord sykehus, hvor Vibeke Grov, alias Mukti, ble født 
i 1983. Som barn var hun særdeles aktiv og sensitiv. Hun ble veldig fort 
sint, men like fort glad. Hun var med på det meste og var flink til alt. 
Noe hun likte spesielt godt var å høre på moren spille gitar. Instrumenter 
fascinerte henne, og hun spilte på alt hun kom over. Det gjorde ingenting 
om hun ikke hadde prøvd noen av instrumentene før, for hun lærte på et 
blunk. 

- Jeg var aldri redd for å prøve noe nytt, kanskje fordi jeg hadde en slik 
fin og trygg barndom, sier Grov når Din Reportasje møter henne på en 
kafé i Albir. Solen står høyt på den blå himmelen og stråler om kapp med 
artisten, som hele tiden sitter med den ene armen lent mot gitaren sin.

- Jeg husker at vi barna ble tatt mye med på tur, opp på fjellet, inn i skogen 
og ut i båten, smiler hun. Vi fikk stor frihet, og pappa var opptatt av at vi 
barna skulle få til ting selv. Jeg var ikke mer enn ni år da jeg fikk lov til å 
ta meg en tur med båten alene. Jeg var en skikkelig guttejente, og omtalte 
ofte meg selv som sønnen pappa aldri fikk. Jeg elsket utfordringer og 
presset grensene så langt det gikk. Jeg var viljesterk og fryktløs, og 
det som gjerne skilte meg ut fra de fleste andre var min grenseløse 
overbevisning om at jeg kunne få til absolutt alt jeg bestemte meg for.

Tekst og foto: 
Ann Louise Gulstad 

VIBEKE GROV: 
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Kelneren kommer og spør hva vi vil 
ha å drikke. Din Reportasje bestiller en 
café con leche, og Vibeke spør om en 
café americano. Øynene hennes gløder. 

- Jeg har faktisk nettopp vært på et in-
tervju i nok en radiokanal, denne gan-
gen i Benidorm, det er derfor gitaren 
er med. Det er så spennende det som 
skjer med hensyn til lanseringen av det 
første albumet mitt. Noen av låtene kla-
trer nå oppover på listene. 

Det har alltid skjedd mye i artistens liv. 
Som barn var hun med på både fotball, 
håndball, hest og skolekorps. På hånd-
ballen og i korpset fikk hun kallenavnet 
«poteto», fordi alle mente at hun, som 
poteten, kunne brukes til alt. 

- Det er ikke for å skryte, men bare 
tre uker etter at jeg hadde begynt som 
keeper på håndballaget ble jeg plukket 
ut til å være med på uttak til ungdoms-
landslaget, ler hun. To uker etter at jeg 
startet å spille tverrfløyte ble jeg satt i 
gruppe med nabogutten, som hadde 
spilt i fire år. Uansett hvilket instrument 
de gav meg, fikk jeg det til. Jeg husker 
en julekveld da mange var samlet hos 
onkel. Jeg kjedet jeg meg litt og gikk 
ned i kjellerstuen. Der fant jeg et lite 
trekkspill. Jeg satte meg ned for å 

finne ut av hvordan det virket, og i 
løpet av et par timer hadde jeg lært 
meg en sang. Jeg gikk tilbake opp i 
stuen og spilte for gjestene. Så sa on-
kelen min: ”Dette er virkelig impo-
nerende Vibeke! Jeg har aldri hørt 
noen spille så flott med trekkspillet 
opp ned.” 

Men så skjedde det noe som skulle 
forandre retningen på veien hun 
gikk. Det hele begynte med noen us-
kyldige kommentarer.  Artisten blir 
med ett alvorlig, som om hun ikke 
liker å huske på denne delen av livet 
sitt. 

- Jeg var 11 år og begynte å få en del 
kommentarer på stemmen min. Folk 
sa den var mørk, og at jeg hørtes ut 
som en gutt. Læreren sa gjerne at 
jeg ikke burde ta den lyse stemmen i 
musikktimen da vi sang flerstemt, til 
tross for at dette ikke var noe prob-
lem for meg. Det gikk veldig innpå 
meg. Resultatet var at jeg lærte meg 
å snakke med en lysere tone slik at 
jeg ikke skilte meg ut på noen måte.

Ting ble ikke noe bedre da hun var 
12 år og på leirskole på Jonshøgdi 
og hele klassen satt i bussen og sang. 

- Jeg husker det fremdeles som om 
det var i går, sier hun med en alvorlig 
mine, men så ler hun plutselig. 

- Det var bare et lite øyeblikk, men det 
føltes evig. Dette er et minne som sitter 
så dypt i meg at jeg fortsatt kan både 
se og føle alt som skjedde. Jeg satt ved 
vinduet et godt stykke bak i bussen. Vi 
sang alle for full hals på en flerstemt 
sang som vi hadde lært på skolen. Jeg 
kikket ut av vinduet og ble opptatt av 
noe vi kjørte forbi. Jeg glemte helt å 
følge med på det som skjedde i bus-
sen, men fortsatte å synge. Plutselig, 
i det jeg sang til på en lys tone, sluttet 
alle de andre å synge. Stemmen min 
var skikkelig falsk, og hele bussen 
brøt ut i voldsom latter. Jeg ble så 
ufattelig flau, og det gjorde skikkelig 
vondt i magen. Det endte med at jeg 
lovet meg selv aldri å synge mer.  Og 
slik ble det, jeg sang ikke mer.

Hun blir stille noen øyeblikk, som om 
hun tenker på noe viktig. Hun tar en 
slurk av kaffen. Blikket hennes er al-
vorlig.

- Skal jeg være helt ærlig, må jeg vel 
si at det at jeg begynte å forandre 
meg i så stor grad for å ikke for-
styrre andre, skjedde vel egentlig 

PHOTOSHOOT: 
Artisten var tålmodig da Din Reportasje skulle ta bildene til forsiden, til tross for at hun ikke var helt i form. 

TØFFE TAK: Det har vært noen tøffe år for artisten, som nå føler hun 
har startet på nytt takket være musikken.

AKTIV: Som barn var hun veldig aktiv, 
og var med på alt fra korps og kor til 
håndball og fotball.

lang tid i forveien. Samtidig som jeg 
var et sterkt og fryktløst barn, var 
jeg veldig sensitiv til alt rundt meg. 
Jeg var veldig var for hvordan andre 
hadde det, ekstremt opptatt av rettfer-
dighet og jeg kunne henge meg opp i 
små detaljer som ingen andre la merke 
til. Denne delen av meg selv husker 
jeg ofte ble sett på som «plagsom» og 
«krevende». Jeg fikk ofte høre, «Nå 
må du slutte..» og «Alltid er det styr 
med deg Vibeke!» Jeg følte etter hvert 
at jeg alltid måtte holde meg selv til-
bake for ikke å plage de andre. Var jeg 
meg selv, ble det liksom for mye. 

Men musikken slapp hun ikke helt tak 
i, og interessen for instrumenter var 
alltid der. Da hun var klar for å starte 
på videregående, foreslo hun å søke på 
musikklinjen som studieretning. Dette 
ble raskt avslått av skolens rådgivere, 
som mente at hun hadde så stort po-
tensial til å gjøre det bra i skolen at 
hun måtte gå allmennfag. Da ville hun 
ha alle muligheter åpne.

- For min del så tror jeg gjerne det 
heller var med å lukke noen dører, 
da jeg følte at jeg mistet mye av mo-
tivasjonen de neste tre årene. Det var 
nok også fordi jeg beveget meg lenger 
og lenger bort fra den jeg var, og fra 

musikken, som jeg i dag skjønner er en 
naturlig del av meg. Jeg lyttet til de an-
dre og gjorde det som var forventet av 
meg. Sakte men sikkert forsvant min 
egen indre stemme. 

Og slik ble det til at hun valgte å ut-
danne seg som sykepleier, til tross for 
at hun i utgangspunktet ikke var spe-
sielt positiv til sykepleieryrket. 

- Jeg bestemte meg egentlig for at jeg 
ville bli jordmor, og da var det ingen 
vei utenom sykepleierstudiet. Tan-
ken var å komme seg gjennom de tre 
årene, for så å starte på den toårige til-
leggsutdannelsen for å bli jordmor. 

Men et halvt år inn i sykepleierstudiet 
oppdaget hun at ingenting var som hun 
hadde forestilt seg på forhånd. Selv 
om hun føler at hun vokste mye som 
menneske de tre årene hun studerte, 
opplevde hun selve yrket som meget 
krevende. 

- Det verste var tiden jeg hadde til 
hver pasient. Jeg opplevde daglig 
at jeg måtte gå på kompromiss med 
meg selv og det jeg var utdannet til å 
gjøre; å gi forsvarlig omsorg og pleie 
syke. Jeg jobbet i hjemmetjenesten og 
sprang fra det ene huset til det andre.  

Jeg husker spesielt én episode. På ar-
beidslisten min stod det at jeg skulle 
hjelpe en pasient på toalettet. Mens 
han satt der skulle jeg gå til et annet 
hus og gi tabletter til en annen pasient, 
så tilbake for å hjelpe den første pasi-
enten av toalettet. Det var så uverdig 
både for pasienten og meg. Følelsen 
av at jeg som sykepleier ikke hadde 
noen mulighet til å gjøre noe med det, 
var fryktelig. Det var på grunn av dette 
at jeg bestemte meg for å videreutdanne 
meg til lege. Da tenkte jeg at jeg ville få 
større mulighet til å hjelpe pasientene. 

Men bare et par måneder etter denne 
beslutningen ble tatt, raste livet plutselig 
sammen. 

- Jeg var 26 år og 7 1/2 måned på vei 
med datteren min da jeg tok svineinflu-
ensavaksinen i november 2009. Allerede 
samme kveld som jeg tok sprøyten var 
jeg i kontakt med legevakten da jeg ikke 
følte meg bra. Jeg ble innlagt på sykehu-
set etter flere anfallslignende episoder 
der jeg holdt på å miste bevisstheten. 
Blodtrykket gikk opp og ned, og reflek-
sene på høyre side av kroppen min var 
hypersensitive. Henriette, som var i ma-
gen, ble svært urolig og bevegde seg hele 
tiden. Det hele var kjempeskremmende. 
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Hun husker at hun ble satt på blod-
trykksmedisiner og sendt hjem etter en 
uke. Kun to dager etter fikk hun et nytt 
«anfall», mye verre enn de hun hadde 
hatt tidligere. 

- Jeg kunne ikke huske når jeg var 
født, og klarte ikke å snakke or-
dentlig, jeg bare stammet. Mange 
undersøkelser ble gjort, men ingen 
klarte å finne ut hva som var galt 
med meg. Jeg fikk beskjed om bare å 
holde meg i ro da det ikke var noe de 
kunne gjøre. 

Uken før hadde sønnen på litt over to 
år tatt samme vaksine. Allerede mor-
genen etter fikk han sitt første «anfall» 
der han sovnet og ikke kunne vekkes på 
to timer. Den friske gutten fikk plutselig 
ekstreme magesmerter, allergiske reak-
sjoner, ticks, epilepsilignende anfall, 
sovnet plutselig og overalt uten at de 
greide å vekke ham.

- Det var rett og slett grusomt, sier Grov. 
Oppi alt dette ble Henriette født, og 
hadde dessverre mange av de samme 
symptomene. Det endte med at jeg ble 
100% arbeidsufør og fikk til slutt diag-
nosen ME. Jeg gikk fra et aktivt liv til et 
liv på sofaen, hvor jeg knapt hadde en-
ergi til å gjøre noe som helst. Det var en 
forferdelig tid, for jeg hadde så mange 
planer for fremtiden. 

Men en dag tenkte hun at det måtte være 
noe hun kunne klare å gjøre, til tross for 
at hun bare lå på sofaen. Det var da 
hun kom over en barnegitar på loftet, 
som hun tok med seg ned til stuen og 
begynte å spille på. Etter hvert tok 
hun også frem penn og papir. Som 
om hun ikke hadde gjort noe annet 
her i livet, begynte hun å komponere 
sanger. 

- Det var en utrolig følelse jeg ikke kan 
beskrive med ord, smiler hun lett. Jeg 
hadde jo aldri gjort det før! Musikken 
bare kom ut av meg, det virket så enkelt! 

Dette var begynnelsen på et nytt liv på 
mange måter, og ga artisten styrke til å 
ta noen viktige avgjørelser. Som å flytte 
til Spania, siden det var store sjanser for 
at hun og barna ville bli bedre på grunn 
av det gode klimaet. 

- Jeg og faren til barna kom inn på denne 
tanken i januar 2013, og flyttet hit til Al-
faz del Pi i august samme året. Vi val-
gte Alfaz del Pi fordi her var det både 
norsk skole og norsk barnehage. Å flytte 
var krevende. Ingen av oss hadde vært 
i Spania før, og jeg og barna var ennå 
svært syke. Men utpå vårparten i 2014 
begynte det å komme seg. Barna trivdes 
godt i barnehagen og på skolen, klimaet 
var deilig og vi fikk liksom starte på 
nytt.  

Men det skulle bli mer motgang for 
tobarnsmoren. Etter at familien 
hadde bodd i Alfaz i nesten to år, be-
stemte faren til barna seg for å flytte 
fra dem.

- Jeg har mange ganger tenkt at det 
bare var en naturlig konsekvens av at 
jeg hadde begynt å finne tilbake til meg 
selv, var mer tro mot meg selv. Litt etter 
litt fant jeg tilbake til barnet jeg en gang 
var, viljesterk og fryktløs, alt takket 
være musikken. Da ble det synlig at vi 
ikke passet sammen. Noe jeg burde ha 
innsett lenge før, til og med før vi fikk 
barn sammen. Vi var veldig forskjel-
lige og alarmsignalene var der helt fra 
starten. Men jeg nektet å se dem og var 
villig til å gjøre alt for å få ting til å fun-
gere, selv om det betydde at jeg egentlig 
aldri var meg selv sammen med ham. 
Jeg ble den personen jeg trodde han 
ville ha, den personen som passet best 
inn i hans liv. Det hele endte med at han 
flyttet tilbake til Norge og jeg ble alene 
igjen med barna her i Spania.  

Det var en svært vanskelig periode for 
artisten, som hele tiden følte seg presset 
til grensen av hva hun kunne tåle. 

- Jeg var syk og helt avhengig av 
hjelp. Jeg klamret meg til en sterk 
indre følelse som sa «dette klarer du» 
«dette kommer du sterkere ut av», 
samtidig som venner og familie reiste 

DEBUT: På slutten av fjoråret ga Vibeke Grov sin første konsert på Stord, hvor hun kommer fra. 

på skift frem og tilbake fra Norge for 
at jeg ikke skulle være alene. 

I løpet av høsten ble både hun og barna 
bare enda bedre. Vibeke syntes det var 
en befrielse å kjenne at hun klarte å 
ta godt vare på barna og være en slik 
mamma hun alltid hadde ønsket å være. 

- Gjennom alle utfordringene hadde 
jeg et mål, og det var å vise barna at 
selv om vi ikke kan kontrollere det som 
skjer i livet, så kan vi ha det godt.  Om 
vi kan finne tryggheten og freden inni 
oss, ja, da vil vi klare oss veldig bra i 
enhver situasjon. 

På nytt ble musikken hennes store trøst 
og veiviser. Mer enn noen gang tok hun 
den på alvor, selv om låtene hun skrev 
bare var for hennes egne ører. Men en 
dag ble hun spurt om hun kunne synge 
noen av dem på en mammakveld i Al-
faz del Pi.

- Jeg tenkte at jeg kunne like godt hoppe 
i det. Jeg ble veldig glad da jeg så reak-
sjonene til jentene, for musikken min 
ble tatt veldig godt imot. En venninne 
oppfordret meg til å lage et album. 
Hun satte meg i kontakt med en 
produsent på Møre, som ledet meg 
videre til en anerkjent produsent i 
Nashville. Siden den gang har ting 

gått utrolig fort. Jeg har vært til og 
fra USA for å spille inn sangene, og i 
november i fjor ble mitt første album 
lansert. Jeg har vært innom mange ra-
diokanaler og allerede hatt mine første 
to konserter. Livet mitt har blitt snudd 
opp ned! 

Hun innrømmer at mange ganger lurer 
hun på hva som hadde skjedd om hun 
ikke hadde blitt syk. Det får henne til 
å spørre seg selv om det ikke er noen 
som «trekker i trådene» for å advare 
oss mennesker når vi er på feil vei her 
i livet. 

- Jeg føler det slik når jeg tenker på at 
jeg ble så syk på akkurat det tidspunk-
tet. Det var som om noe stoppet tiden 
og sa, kjenn etter Vibeke, og tenk!  For 
sannheten er at alt dette med meg og 
musikken hadde kanskje aldri skjedd 
om jeg ikke hadde blitt syk og fikk an-
ledning til å stoppe opp og tenke. 

Hun retter ryggen og tar frem gitaren. 
Nok en gang gløder det i de store blå 
øynene hennes. Hun spiller noen stro-
fer og smiler.

- Det var ikke sykepleier, jordmor eller 
lege jeg skulle bli, musikken var alltid 
min vei, det skjønner jeg jo nå. Det er 
som å komme tilbake til meg selv, et 

sted hvor det er helt greit bare å være 
den jeg er. Det rare er at siden jeg star-
tet med musikken har også den litt 
mørke stemmen min kommet tilbake. 
Det er som om alle brikkene har falt 
på plass. På nytt føler jeg meg sterk 
og fryktløs, overbevist om at jeg kan 
få til absolutt alt jeg bestemmer meg 
for. Jeg bare vet at så lenge jeg lar 
musikken vise meg veien, vil alt bli 
bra. 

Hun kikker på klokken. Tiden er inne 
for å hente barna på skolen. Bare tan-
ken på sønnen og datteren får hele an-
siktet hennes til å lyse opp.  

- Alt dette som har hendt meg har fått 
meg til å tenke litt annerledes på mine 
barn, sier hun rolig. Det jeg kjenner på 
nå er hvor viktig det er å legge merke 
til hva som kommer lett for dem, slik at 
de får utviklet sine ferdigheter, for jeg 
er overbevist om at alle er født med et 
talent. Jeg tenker også på alle de barna 
som går rundt med denne utrolige sen-
sitiviteten, som i virkeligheten er en 
gave. Mange av dem får nå diagnosen 
«høysensitiv», som om det er noe galt 
med dem. Jeg tror dette er barn som har 
muligheten til å gjøre verden til et bed-
re sted for oss alle. De trenger bare at 
noen gjenkjenner hva de har med seg. 

GITAREN: Vibeke ble alvorlig syk for noen år tilbake, noe som gjorde 
at livet ble lagt på vent en periode. Det var da hun fant en barnegitar 
som skulle vise henne veien tilbake til musikken og seg selv.

FANT SIN PLASS: 
Artisten kom til Spania i 2009 og har bodd i 
Alfaz del Pi siden den gang. 
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”Vi vil rydde vekk alt søppelet!”

Da Christine Amlie og 
familien for fem år siden 
bestemte seg for å kjøpe 
hus i urbanisasjonen La 
Marina mellom Elche og 
Torrevieja, ble de over-
rasket over hvor mye 
søppel det var overalt. 
Da bestemte Christine 
seg for å ta saken i egne 
hender og startet en 
ryddegruppe som har 
fått oppmerksomhet til 
og med i tysk media.

Christine Amlie er opprinnelig fra Haugesund, men har bodd hele sitt vok-
sne liv i Bergen. Hun hadde hatt hus i Spania i flere år før hun gjorde noe 
med det søppelet som irriterte henne helt inn i hjerteroten. 

- Jeg ble så lei meg og måtte gjøre noe, så i september 2018 la jeg ut en 
melding på Facebook om at de som kunne tenke seg å gjøre en times ar-
beid i nærområdet, kunne møtes mellom klokken fem og seks på onsdager 
i La Marina. Den første gangen kom det hele 15 stykker og dermed var 
gruppen etablert.

Christine tok en tur på rådhuset og hadde med seg masse bilder av søp-
pelet hun fant i nærområdet for å høre om de kunne hjelpe med sekker og 
hansker. Der møtte hun Paulino Herrero, som er kontaktperson for uten-
landske innbyggere i kommunen. Han hadde ikke noe å hjelpe henne med 
og heller ingen god forklaring på hvorfor, men sa at han hadde også vondt 
i hjertet av alt søppelet som lå rundt omkring. Christine tok da saken i 
egne hender og kjøpte selv søppelsekker og hansker, som hun delte ut til 
ryddegruppen. 

- Det virker som folk bare kaster ting ukritisk ut av bilvinduet når de kjører 
forbi på 332. Samtidig er det også masse søppel etter markedet. Det er 
kommunale arbeidere som rydder opp etter markedet, men hvis det blåser 
så ender mye søppel opp i noen stikkebusker og der plukker de ikke, eller 
det blåser avsted utenfor deres ryddesone. 

Tekst: Ellen Harris Utne

SERIØS MEGLER 
GIR TRYGT KJØP

Nybygg og bruktboliger på Costa Blanca sør 

Vi samarbeider med de fleste agentene i området, og kan derfor tilby de 
aller fleste eiendommene som er til salgs.

Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Oddny Skjold Tronstad
  

M. 0034 693 864 220
oddny@costablancabolig.com

Kine Tronstad
   

M. 0034 618 100 733
kine@costablancabolig.com

May-Lise Gundersen
   

M. 0047 47 20 24 14
may@costablancabolig.com

Costa Blanca Bolig, Avenida De Las Naciones 50, Ciudad Quesada
(03170) Rojales. Alicante Spain, T. (0034) 966 276 905   costablancabolig.com
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Det er langs hele 332 i området hvor 
Christine og naboene hennes bor, i 
store parkområder og spesielt i en 
kanal, som beboerne må krysse for å 
komme til stranden, hvor det samles 
mye plastikk og metallbokser. 

- Heldigvis stopper det før det kom-
mer ut i havet, det er jo like viktig å 
ta hånd om søppelet både på land og 
i havet, sier Christine. Tenk om det 
kunne blitt satt opp skilter langs veien 
at det var forbudt å kaste søppel, suk-
ker hun.

Gruppen avtaler møtested fra uke til 
uke. Det er stort sett rundt ti stykker 
som i løpet av en time plukker og 
fyller opp ti sekker med stort sett plast 
og metallbokser. Sekkene blir lagt i 
søppeldunkene i nærheten når de er 
fulle. Etterpå pleier gruppen å ta seg 
tid til kaffe og en hyggelig prat. Andre 
gang gruppen møttes, dukket faktisk 
Paulino og en kollega fra kommunen 
opp. Til gruppens store overraskelse 
hadde de med seg sekker og hansker, 
og spanderte kaffe på alle. Siden den 
gang har dette blitt en tradisjon.

Edith Dolmen Gilje er en annen norsk 
dame som bor fast i La Marina og er 
nabo til Christine. Hun ble inspirert av 
meldingen til Christine på Facebook 
og ønsket å bidra. 

- Grunnen til at jeg ville delta, er at det 
blir så mye triveligere å være her når 
det er ryddig og pent rundt oss, og en 
time i uken har jeg absolutt tid til. Nå 
ser vi heldigvis at dette hjelper. Vi har 
jo folk rundt oss og biler som passerer 
oss, og vi får mange tomler opp og 
klapp på skulderen. Jeg tror at folk 
tenker seg om to ganger før de ruller 
ned vinduet i bilen og kaster søppelet 
ut etter at de har sett oss jobbe som vi 
gjør. 

- Det er vinter nå, fortsetter Edith, så vi 
vil nok merke forskjell igjen når som-
meren er her og folk går ute og både 
spiser og drikker. Det er da de kaster 
mest søppel langs veiene og områdene 
rundt her. Men det vises allerede at det 
gjøres en innsats fordi det er mye min-
dre søppel å plukke opp for hver gang 
vi møtes.

Søppelplukkerne har etter hvert fått et 
godt samarbeid med kommunen, og 
Paulino kommer hver uke med sek-
ker og hansker til alle, og gruppen har 
avtalt med kommunen hvor sekkene 
skal stå slik at de blir hentet. 

- Vi trenger flere folk når det blir vår 
og sommer, det er mange som har sagt 
at de skal være med når de kommer 
nedover, men det er bare å melde seg 
på! Vi legger ut poster på forskjellige 
Facebooksider, blant annet på Spania-
portalen, på La Marina info og living, 

på Nordmenn i La Marina og på våre 
egne. Så jeg er ganske sikker på at 
dette er noe som vil fortsette og som 
forhåpentlig også vil ha en smitteef-
fekt.

Både Christine og Edith er enige om 
at de ikke angrer på at de startet med 
søppelryddingen. 

- For min del har det nesten blitt en 
mani, sier Edith. Det er også blitt en 
hyggelig og sosial møteplass. 

Christine legger til:

- Takket være gruppen har jeg blitt 
kjent med mange nye og hyggelige 
mennesker, både engelske og nor-
ske, for ikke å nevne Paulino, som er 
spansk, og spanderer kaffe hver gang.  
Siden Christine måtte tilbake til Norge 
igjen på slutten av fjoråret, er det nå 
Debbie og David Moore samt Mar-
tin Adams som har tatt ansvaret for 
gruppa.

- De er en del av en engelsk gjeng som 
kaller seg for «The Marina Wombles» 
etter den engelske barne-tv serien 
«The Wombles», sier Christine. Men 
Edith er selvfølgelig med ennå, sam-
men med andre medlemmer som har 
vært med i ryddegruppen siden den 
startet. Vi håper virkelig at flere vil bli 
med, for det nytter og gruppen har det 
veldig koselig sammen. 

RYDDEVENNER: Christine Amlie (t.v) og 
Edith Dolmen Gilje har vært med helt fra 
ryddegruppen ble etablert på initiativ av 
førstnevnte. 

SOSIALT: Etter all jobbingen pleier gjengen å dra til en kafé i nærhet-
en, hvor de hygger seg i hverandres selskap.



82 83DIN REPORTASJE DIN REPORTASJE

Men i stedet for gull og 
edelstener, finner man et 
hav av skinn i alle regn-
buens farger, og et stort 
utvalg av fantasifulle 
skinnprodukter for både 
mennesker og dyr.
  

Allerede når man kommer bort til døren, får man på følelsen av at 
man reiser tilbake i tiden. Nesten 30 år har gått siden Runa Amine 
startet egen bedrift, som fikk navnet Skinn Boutiquen.

- Det hele startet faktisk i Benidorm, men den første butikken åpnet 
jeg i Alfaz del Pi, sier Runa med et forsiktig smil. Men jeg så jo fort 
at det var i Alfaz de fleste skandinaver var. Det var et viktig steg, for 
jeg solgte mange produkter fra første stund. 

Den kreative kvinnen er fra Årsunda utenfor Gävle. Hun var 
eventyrlysten allerede som 18-åring, og ville se verden. Forel-
drene hadde satt av penger gjennom hele oppveksten, som de 
mente skulle brukes til noe fornuftig, men Runa hadde andre 
planer. Hun tok ut pengene og reiste til Paris for å få se mer av 
verden. Siden hun likte å reise, var hun inne på tanken på å bli fly-
vertinne, men da hun senere flyttet til Falun ble det i stedet studier 
i turisme og reiseliv. Men skjebnen ville ha det til at hun en kveld 
møtte libanesiske Joe, som skulle bli mannen i hennes liv. Året etter 
var de gift, og sammen fikk de sønnen Robert. 

- Men Sverige var langt unna Libanon, og vi fant ut at det kanskje 
var en god idé å flytte til Spania, siden det var en grei avstand til 
både Sverige og Libanon. Som sagt så gjort! Jeg hadde allerede 
fattet interesse for skinn og søm og hadde sydd mine første skinnde-
sign, og slik ble det til at jeg etter hvert åpnet Skinn Boutiquen. 
 

Som å komme 
inn i Aladdins 

hule
- Et ordentlig 

skattekammer!

“

Markedsføringsreportasje

Skinn Boutiquen

STORT UTVALG:  Skinn Boutiquen har et stort utvalg av 
forskjellige håndlagede produkter, og nesten ingen av 
dem er helt like. 

Runa spør om hun skal vise oss litt rundt i butikken. 
Her finnes det absolutt alt man kan tenke seg, fra jak-
ker og kåper til vester og skjørt og tilbehør, til og med 
smarte klær for små hunder.

- Jakker til hunder er faktisk nokså populært, og det 
selger jeg en del av. Folk synes også veskene mine er 
fine, og her har jeg litt av hvert. Alt er i skinn, selvføl-
gelig. Det er et fantastisk materiale, som mennesker 
har båret i uminnelige tider. Vi bruker ikke skinn fra 
fredede eller utrydningstruede arter. Hos oss går 
det derfor mest i lammeskinn, semsket skinn fra 
svin og en del okseskinn. Dette er skinn fra dyr som 
blir brukt i matindustrien. Av og til kan jeg få tak i 
eksklusive skinn som struts, fiskeskinn og slange, men 
også vakkert mønstret lammeskinn. 

Runa har lite fritid, for Skinn Boutiquen tar opp mes-
teparten av tiden hennes. Hun har spansk arbeidstid 
09-16 og 18-20. Ofte arrangerer hun også moteoppvis-
ninger rundt omkring. 

- I gjennomsnitt har jeg en visning hver måned rundt 
på institusjoner, klubber eller restauranter. Det ligger 
en del jobb bak hver visning, men det er gøy. Som 
regel er mine modeller venner og bekjente, og det gjør 
ting enda mer hyggelig. Jeg husker mange morsomme 
historier fra visninger, som for eksempel en ung gutt 
som var litt nervøs. Han var et morsomt syn der han 
stod med sine solbriller og prøvde å få på seg jak-
ken opp-ned, for han trodde det skulle være slik. Det 
gjorde at vi alle fikk oss en god latter. 

Hun kan videre fortelle at hos Skinn Boutiquen 
kan kundene få akkurat det de ønsker seg, og det 
er ikke to plagg som er helt like. 

- Har man en idé i hodet eller et plagg fra et bilde i et 
magasin som man ønsker å få laget, så får vi det ned 
på papiret og veileder kundene i farge, snitt og hvilken 
type skinn. Skinn Boutiquen er en butikk for alle al-
dre, dame og herrer, jenter og gutter, gamle og unge. 
Jeg og min spanske sydame lager alltid plagget ak-
kurat som kunden ønsker det. Vi har hjemmearbeidere 
som hjelper oss med å skjære til for eksempel ruter, og 
en annen som syr sammen rutene til store stykker, som 
vi til slutt skjærer til for å sy for eksempel en poncho 
i rutemønster.
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KLESPLAGG I MASSEVIS:  Jakker, vester og skjørt selger 
Runa mye av – og i alle regnbuens farger.  

FORSKJELLIGE TYPER SKINN: Runa elsker å 
jobbe med skinn, men bruker aldri skinn fra fred-
ede eller utrydningstruede arter. Det går mest i 
lammeskinn, semsket skinn fra svin og en del ok-
seskinn, altså dyr som blir brukt i matindustrien.  

Omsøm har de også en del av i 
Skinn Boutiquen. Det kan gjelde 
plagg som ikke passer lenger eller 
at motebildet har endret seg, eller 
at pelsen er ødelagt. 

- Vi reparerer, syr om og noen gang-
er er det noen som ønsker å få laget 
vest, puter eller teppe av pelsen sin, 
som de ikke lenger bruker. 

Kundene som kommer inn i butik-
ken til Runa får full oppmerksomhet 
enten de kommer for å levere noe til 
reparasjon eller for å se. Her vises 
jakker, skjørt, vester og caper som 
kan matches med hatter, vesker, 
slips og sløyfer. Runa husker spe-
sielt godt en kunde som satt i rul-
lestol og som så inderlig ønsket seg 
en skinnbukse. 

- Jeg laget to ben med feste og sydde 
en poncho som hadde lukning bak 
slik at den var enkel å ta på, og den 
var lang nok til at den dekket ned på 
lårene slik at det ikke syntes at det 

ikke var en hel bukse. Denne kun-
den rullet ut av butikken og strålte 
som en sol! En gang fikk jeg også 
forespørsel om å sy brudeklær til 
et par som var lidenskaplige mo-
torsyklister, så da sydde jeg dem 
skinnklær til bryllupet. 

Selv om tiden ikke ser ut til å gå 
for kvinnen, som holder seg used-
vanlig ung, har hun i det siste gått 
med tanker om at tiden kanskje er 
inne for å pensjonere seg snart. 

- Kanskje det blir om et par års tid, 
det har jeg ikke helt klart 
for meg ennå. Det som jeg 
ønsker meg er å kunne 
overlevere mitt livsverk 
til noen som har samme 
lidenskap som meg når 
det gjelder å jobbe med 
skinn. Jeg har funnet 
slik en tilfredsstillelse 
med å lage klær og 
andre bruksting av 
skinn og synes 

det vil være synd om butikken 
skulle bli lagt ned. Kanskje er det 
en ung person der ute med drøm-
mer og pågangsmot, som ønsker 
å ta over stafettpinnen etter meg. 
Jeg vil også benytte denne anlednin-
gen til å takke alle mine kunder og 
alle venner og kjente som har stilt 
opp for meg opp gjennom årene.

Intervjuet er over og vi takker for 
oss, med sikkerhet om at vi snart 
kommer tilbake. For det å være i 
butikken til Runa har satt fantasien i 
sving. På gjensyn, kjære Runa! 

skinnboutiquen.net
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Camping har alltid vært en viktig del 
av turismen på Costa Blanca, og blir 
stadig mer populært. Samtidig som 
både campingvogner og bobiler blir 
mer moderne og komfortable, øker 
også standarden på campingplass-
ene. En moderne campingplass til-
byr i dag tilkobling av både strøm, 
vann og avløp. I tillegg har de 
fellesarealer med basseng og andre 
aktiviteter. De fleste campinggjest-
ene kommer fra det sentrale Europa, 
men de siste årene har man sett en 
økende andel skandinaver. Da i stor 
grad pensjonister som tilbringer hele 
vinteren her.

En populær campingplass blant 
skandinaver er Camping La Colina 
i Albir. Det er en forholdsvis liten 
campingplass med plass til 90 en-
heter. Der møter Din Reportasje 

ekteparet Toril og Roar Gausen fra 
Skatval i Trøndelag. De sitter uten-
for campingvogna si og nyter den 
varme vårsola. Dette er deres femte 
vinter sammen i Spania, men Roar 
tyvstartet et par år tidligere. 

- Svigerforeldrene til vår datter 
hadde allerede kjørt bobil til Spania 
i flere år, og når jeg ble pensjonist 
i 2011 slo jeg følge med dem ne-
dover, forteller Roar. Vi var først i 
Santa Pola, siden ble det Albir. Dette 
ga mersmak, så når Toril skulle bli 
pensjonist ble ny og større bobil 
innkjøpt. Da hadde La Colina åpnet 
året før, og vi startet felles pens-
jonisttilværelse i ny bobil på ny 
campingplass.

Paret er langt fra nybegynnere med 
camping. Den første campingvognen 
ble innkjøpt i 1984, og brakte famil-
ien rundt på mange turer. Etter hvert 
ble det fast plass ved sjøen på som-

meren og på fjellet om vinteren. I 
2002 ble campinglivet byttet ut med 
hytteliv rett over grensen til Sverige, 
men etter noen år ble det camping 
igjen, denne gang med bobil. 

- Vi trives godt i bobil begge to, 
men kjente etter hvert på at det ble 
trangt, sier Toril. Flere av de andre 
på campingen hadde gått over til 
campingvogn, og vi bestemte oss for 
å gjøre det samme. En campingvogn 
er circa 30 cm bredere enn en bobil, 
og det merkes utrolig godt! Når man 
i tillegg slipper unna halvannen me-
ter med motor, ratt og pedaler sier 
det seg selv at innvendig plass blir 
atskillig bedre. 

Campingvogna står på plassen hele 
året, og dermed kan de legge litt 
jobb i å lage det litt mer praktisk og 
trivelig rundt seg. En annen fordel er 
at det er lettvint å reise ned en tur på 
sommeren også hvis man ønsker det.

Tekst og foto: 
Olav Barhaugen

Det gode campingliv
Stadig flere skandinaver velger å tilbringe vinteren her i Spania. 
Mange av dem kommer med bobil eller campingvogn.

BEST VED BASSENGKANTEN:  
Mari og Per Linvåg har en aktiv hverdag og er med på mye, men noen ganger 
synes de det aller beste er å slappe av ved bassenget, gjerne med en god 
flaske vin.  

GODT CAMPINGLIV: 
Toril og Roar Gausen nyter et ak-
tivt pensjonistliv på Costa Blanca, 
som de har blitt godt kjent med 
takket være det gode campingliv.

Fran venstre: Toril og Roar Gausen, 
Mari og Per Linvåg.

- Vi har fortelt til vogna og et ekstra 
lite telt ved siden av som vi bruker 
til kjøkken. Med plastteppe og kunst-
gress blir det også renslig og fint å gå 
barbeint. Vi har fått en hjørnetomt, så 
vi har ingen foran oss som skjermer 
for sola og utsikten, så her har vi fått 
det trivelig. 

Som for de fleste er det klimaet som 
er den viktigste grunnen til å overvin-
tre i Spania. Både Toril og Roar er 
aktive folk som liker å være ute i na-
turen. Toril er mye på tur rundt i om-
rådet sammen med en god venninne, 
som også bor på campingen. Roar 
liker best å sykle, og har utforsket 
distriktet på to hjul. Men de to er også 
ute på tur sammen og ofte i følge 
med andre venner på campingen. En 
snerten liten cabriolet står parkert fo-
ran vogna, og med den farter de rundt 
på hele Costa Blanca. Sammen med 
andre venner på campingen har det 
blitt lengre utflukter.

 - En gang tok vi hurtigtoget til Ma-
drid og var der et par dager, og en an-
nen gang var vi på en ukes cruise i 
Middelhavet. Vi har fått mange gode 
venner her på campingen, og når vi 
er her så lenge om gangen blir vi en 
sammensveiset gjeng, sier Roar. 

Det er mange aktiviteter på campin-
gen. Morgentrim, linedance, strik-
kekafé og bingo er noen av tilbudene. 
Det flotte bassengområdet innbyr 
også til svømming, soling eller bare 
litt sosialt samvær. Hver ettermid-
dag klokka 15 er det Boccia, som er 
en populær aktivitet. Et par ganger i 
løpet av vinteren arrangeres det turn-
eringer der flere forskjellige nasjona-
liteter er med. 

- Det som er så fint er at alt er så avs-
lappet og uformelt, sier de to. Det er 
ingen forpliktelse til å være med på 
noe som helst. Har du lyst så stiller 
du opp, men vil du la være er det in-
gen som reagerer på det. 

Toril og Roar har både barn, barne-
barn og oldebarn. Å være langt unna 
dem synes de kan være litt trasig, men 
kontakten holdes vedlike blant annet 
med videosamtaler på mobiltelefon. 

Vi pleier også å reise hjem en måneds 
tid rundt jul, og en liten tur senere på 
vinteren, sier Toril. Etter påske drar 
vi tilbake til Norge for å være der på 
våren og sommeren, og da kjører vi 
gjerne i følge med noen av de andre 
på campingen. Vi har nemlig beholdt 
bobilen, og bruker den ned om høsten 
og setter den på lager frem til våren. 
Disse turene tar gjerne noen uker, og 

vi kjører litt på kryss og tvers. Det er 
mye å se og oppleve gjennom Eu-
ropa, og med bobil er det meste lett 
tilgjengelig uten å planlegge så mye 
på forhånd. Vi kommer nok til å kjøre 
bobil noen år til, men når vi skal stå 
stille gjennom vinteren er camp-
ingvogn best.

Lenger nede på campingplassen 
møter vi Mari og Per Linvåg fra Aure 
på Nordmøre. De kjører bobil, og er 
som veteraner å regne etter å ha kjørt 
til Spania siden 2007.  

- Bobil har vi kjørt siden 2002, og før 
det var det campingvogn fra tidlig på 
80-tallet. Det hadde blitt noen turer 
til Tyskland og Holland, men det var 
ikke før vi ble pensjonister at det ble 
skikkelig langtur. 

Per skriver dagbok og kan fortelle at 
den 2. februar 2007 startet turen med 
kurs mot Spania. 

- Vi hadde hørt om andre som 
overvintret i bobil, og ville gjerne 
prøve det samme, sier Per mens 
han blar i dagboken. På fergekaien i 
Langesund kom vi i snakk med et an-
net par i bobil. De skulle til Portugal, 
og anbefalte oss å dra dit i stedet da 
det var bedre vær der enn i Spania på 
denne tiden. De skulle møte to an-
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dre biler i Tyskland og kjøre i følge 
nedover, og vi fikk være med. Etter 
noen uker i Portugal gikk ferden vi-
dere og inn i Spania. Vi kjørte langs 
kysten hele veien, og hadde en fan-
tastisk tur. Første påskedag 2007 an-
kom vi Albir, der vi hadde hørt det 
skulle ligge en campingplass helt 
nede på stranda. Det var CapBlanch, 
og der møtte vi flere andre nord-
menn. Vi likte oss så godt at vi kom 
tilbake høsten etterpå, og siden har vi 
nå holdt på med dette.

Når La Colina åpnet i 2012 flyttet 
mange nordmenn hit opp, og paret 
fulgte med. Siden de kom så tidlig 
fikk de velge hvor de ville stå, og har 
hatt den samme plassen hver vinter 
siden. 

- Turen nedover starter i midten av 
september, og som regel treffer vi 
noen kjente underveis som vi slår 
følge med, sier Mari. De fleste har 
bestilt halvårsplass fra 1. oktober, så 
derfor er det bestandig mange nor-
ske bobiler på vei nedover Europa 
på denne tiden. Vi koser oss på disse 

turene. Vi starter etter frokost og 
kjører 5-6 timer før vi parkerer. Det 
kan være på en camping eller egen 
bobilparkering. Noen ganger blir vi 
over en dag eller to, eller vi drar vi-
dere neste dag. 

Dagliglivet på campingplassen skill-
er seg på mange måter ikke særlig 
fra å være hjemme, skal man tro det 
campingfrelste paret. 

- Det er bestandig noe som skal 
gjøres enten det er klesvask, mat-
laging eller litt småplukk på bil og 
fortelt, fortsetter Mari. Den store for-
skjellen er at her er vi utendørs det 
meste av dagen. Kommer en nabo 
forbi, blir det ofte en liten prat eller 
en kopp kaffe. Vi lager som regel 
mat hjemme, og det blir gjerne mat 
som vi er vant til hjemmefra. Det blir 
likevel litt spansk vri, siden råvarene 
er annerledes. Grønnsakene her er jo 
fantastiske og vi prøver oss også på 
noen nye fiskeslag. 

Et par dager i uka spiser de ute, gjerne 
sammen med venner fra campingen. 

I likhet med ekteparet Gausen, har 
også Mari og Per fått mange gode 
venner gjennom vintrene i Spania. 

- På campingen blir vi som en liten 
familie som har sosial omgang og tar 
vare på hverandre. Vi går turer sam-
men og holder oss i god form. Stien 
gjennom skogen til Benidorm blir 
mye brukt, og ellers rusler vi ofte 
ned i byen.

Paret håper å kunne fortsette det 
gode campingliv i mange år til, for 
dette har blitt som en livsstil de trives 
med. 

- Vi håper å kunne fortsette med dette 
i flere år, sier Per. Å flytte i leilighet 
er ikke noe for oss. Det sosiale og 
frie livet på campingen er midt i 
blinken, og vi storkoser oss også på 
turen opp og ned. Årets hjemtur er 
snart forestående, og denne gangen 
har vi tenkt å kjøre over til Italia og 
Gardasjøen. Vi pleier også å ta oss et 
par turer med bobilen i løpet av som-
meren, og til høsten står vi nok her 
igjen, avslutter han.

BOCCIA-VENNER: Ingen kjeder seg på campingen i Albir, hvor det er lett å finne godt selskap. Blant mye annet er Boccia 
en populær aktivitet.

Jeg elsker å 
drive kafé på en 

internasjonal plass 
som dette

“

Markedsføringsreportasje

Mr. Singh´s

Midt i Alfaz del Pi sentrum ligger 
Mr. Singh’s, som er noe helt 
utenom det vanlige.

Det er Onkar Singh fra India som eier 
kafeen, som han driver sammen med kona 
Olga og sin yngre bror Pal. Onkar er født 
og oppvokst i Punjab, men flyttet til Span-
ia for noen år tilbake. Da Din Reportasje 
kommer innom for å gjøre intervjuet, står 
brødrene bak baren og lager pizza.

- Hvordan liker dere kaffen? Spør Pal. 
Con leche skal bli! Vil dere at vi skal 
skrive Din Reportasje på toppen av kaf-
fen?

Vi setter oss ned sammen med Onkar, som 
kan fortelle at han stortrives i Spania, spe-
sielt på Costa Blanca, hvor han har bodd de 
siste seks årene. 

- Jeg forelsket meg i Europa da jeg 
kom hit som ung og reiste Europa 
rundt på turné, sammen med en 
dansegruppe jeg var med i. Jeg be-
stemte meg den gang for at jeg ville 
bo i Spania en dag. Jeg kan knapt 
tro at jeg virkelig bor i dette fan-
tastiske landet, som har tatt så godt 
imot meg og min familie. 

Helt fra han kom til Spania og 
Costa Blanca, har han hatt egne 
restauranter og kafeer. Den siste 
han åpnet er Mr. Singh’s. 

- Det var egentlig nokså tilfeldig 
at jeg tok over dette lokalet, smiler 
han. Jeg og kona stod på den an-
dre siden av gata og så at det stod 
en plakat med ”til salgs” over lo-
kalet. Siden jeg var på utkikk etter 
en plass hvor jeg kunne starte Mr. 
Singh’s, tok jeg tak i telefonen med 
en gang og ringte nummeret på 
plakaten. Da ingen tok telefonen, 

gikk jeg inn i kafeen og spurte hvor 
mye de skulle ha for lokalet. Da 
viste det seg at det var leiligheten 
over som var til salgs, ikke selve 
kafeen. Men eieren sa at om tilbu-
det var godt nok, skulle han vurdere 
det. Jeg ga han en god pris, og tror 
dere ikke at han slo til!

Seks måneder har gått siden den 
gang, og Onkar har ikke ligget på 
latsiden. Bit for bit har han bygget 
opp konseptet sitt, som har slått til 
blant Alfasinerne. 

- Jeg ville servere internasjonal 
mat, så her har vi litt av hvert fra 
tapas til hamburgere og ikke minst 
pizza. Alt er hjemmelaget. Jeg leg-
ger alltid stor vekt på service, og 
det tror jeg er en av grunnene til at 
våre kunder kommer tilbake. De 
liker en god og personlig service, 
og slår gjerne av en prat med oss. 
Det kommer mange skandinaver 
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Hola,
buenos días!

“
Skandinaver flest utmerker seg ikke nevneverdig for gode span-
skkunnskaper. Det er et lidenskapelig språk, som for oss nordboere 
ofte er lett å misforstå.  Men man kommer langt med noen få ord og 
uttrykk, og man må vite hvor de store fellene ligger, som ord med 
flere betydninger. Og det er viktig å kunne hilse på riktig måte. Her får 
du noen knagger å henge de spanske utrrykkene på.

her, spesielt nordmenn, og de synes det er gøy at jeg 
snakker litt norsk. Jeg har vært i Norge mange ganger, 
hadde til og med en kjæreste fra Drammen en gang.

Mens vi snakker står Pal bak baren og legger ned den 
ene pizzaen etter den andre i esker, som flyr ut av bu-
tikken. Det er lunsjtid og mange som bestiller pizza 
hjem eller til kontoret.

- Jeg har laget veldig mye pizza i min karriere, 
og hemmeligheten bak en deilig pizza er uten tvil 
en god pizzabunn. Den lager vi selv, det samme 
gjelder tomatsausen. Og vi bruker bare friske ingre-
dienser, og der er det mye å velge fra. Man kan bestille 
pizza fra klokken tolv på dagen til klokken elleve på 

POPULÆR PLASS: Mr. Singh’s ligger bare noen få meter 
fra trafikken, likevel er det vanskelig å finne et ledig bord på 
terrassen når solen skinner.

FAMILIEBEDRIFT: Onkar driver kafeen med sin kone og 
yngre bror Pal.

PIZZA: Onkar Singh åpnet Mr. Singh’s for seks måneder 
siden, og forretningen går som en drøm. Nå har han også 
begynt å selge pizza som man kan spise i kafeen eller 
bestille hjem.

kvelden, frakt er inkludert i prisen. Nevn gjerne at vi har 
gode priser, ingenting er for dyrt.  

Solen steker ute på terrassen, som ligger bare noen meter 
fra gata, hvor bilene kjører fort opp og ned. Men ingen av 
gjestene ser ut til å bry seg om trafikken.

- På formiddagen når sola skinner på denne siden er det 
vanskelig å finne et ledig bord her ute, stråler Onkar. På fre-
dager og i helgen, om det er fint vær, er det fullt hele tiden. 
Jeg skulle likt å tatt over kafeen som ligger rett ved siden av 
her, for å få mer plass. Men for øyeblikket er planen å gjøre 
litt om inne i kafeen, modernisere lokalet litt. Men alt tar så 
lang tid og jeg jobber jo hele dagen, så vi får ta det litt om 
litt, avslutter Mr. Singh.

635761997 - 655900309

HOLA

QUE TAL

SI

GRACIAS

VALE

QUIZÁS

NO

ADIOS
DE NADA

BUENOS 

DÍAS

HOLA
Buenos días
Buenas tardes
Buenas noches

Encantado/a

Mucho gusto

Como estás?
Que tal?
Muy bién, gracias, y tú?

God dag, brukes frem til middagstider rundt 14.00

God ettermiddag, brukes etter middagstider, frem til ca. 18.00

God kveld, brukes også for å si god natt

Hyggelig å måte deg, samme som “delighted” på engelsk, og 
brukes når du hilser på ukjente

Hyggelig å møte deg, samme som “a pleasure” på engelsk, og 
brukes når du hilser på ukjente

Hvordan har du det?
Hvordan går det?
Veldig bra, takk, og du?
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Con permiso

Encantado/a

Mucho gusto/a

De nada

Buenos días

Buenas tardes

Buenas noches

Hasta luego

Hasta mañana

Hasta ahoa

Adios

Cuanto vale
Perdón
Jesús

Salud
Nos vemos en un ratito = Vi ses om et øyeblikk

Llego enseguida = Jeg kommer straks
Que quieres tomar? = Hva vil du spise/drikke?

Tienes hambre? = Er du sulten?

Que hora es? = Hvor mye er klokken?
Son las dos y media = Den er halv tre

Es hora de comer = Det er tid for å spise

Hasta luego
Hasta ahora
Hasta mañana

Perdón
Jesús eller salud

Por favor
Con permiso

Cuanto vale?
A como están las fresas?

Como están las fresas?

Me das una bolsa, por favor?

Gracias 
De nada

På gjensyn
Ses om litt
Ses i morgen

Unnskyld
Når noen nyser sier man Jesús eller salud. Salud betyr helse 

og Jesús er et mannsnavn, som i denne sammenhengen refer-

erer til Kristus.

Samme som “please” på engelsk
Unnskyld, brukes for eksempel når du skal frem og noen står 

i veien

Hvor mye koster det/de/dem?
Hvor mye koster jordbærene? Setningen endrer totalt 

mening om du kutter ut “a” på begynnelsen:

Hvordan er jordbærene? Brukes når du vil vite om jord-

bærene er gode eller ikke

Kan du gi meg en pose, takk?

Takk
Ingen årsak

GRACIAS

DE NADA

Desayunar
Almorzar
Comer
Merendar
Cenar
Picar

Spise frokost
Spise etter frokost, rundt kl. 10-11
Spise middag, kl. 14.00
Spise etter middag, rundt kl. 17-18
Spise kveldsmat, ca. kl. 20-22
Spise noe enkelt, for eksempel tapas

VALE

Que hora es?
Cuantos hay?
Cuantos sois?

Lo siento
Siento las molestias

Quizás eller tal vez

Hvor mye er klokken?
Hvor mange er det?
Hvor mange er dere?

Beklager
Beklager bryderiet

Kanskje

QUIZÁS

Felices pascuas
Enhorabuena
Felicidades
Feliz cumple/cumpleaños
Suerte/Buena suerte

Gracias, e igualmente

God påske
Gratulerer, brukes ikke ved bursdager, men ved andre anledninger

Gratulerer, brukes ved store anledninger, eks. bursdager, fødsel, navnedag

Gratulerer med dagen
Lykke til

Takk i like måte
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Buen estado

Lamparita

Cochecito

Cafecito

Llave en mano

Para reformar

Fácil

Difícil

Malito

Lamparita
Riquísimo
Casoplón

No es fácil = Det er ikke lett
Es muy difícil = Det er veldig vanskelig

Buen estado
Mal estado
Casa para reformar
Casa llave en mano

...ita
Mesita
Lamparita
Puertecita
Cafecito
Malito/a
Cochecito

...ón
Casoplón
Cabezón
Tazón

...ísimo
Muchísimo
Riquísimo
Guapísimo/a
Altísimo/a

...ón, ved å sette “ón” etter et objekt understrekes størrelsen

Stort hus
Stort hode, brukes også om person som er sta

Stor kopp

...ísimo, ved å sette “ísimo” etter et adverb eller adjektiv, understrekes styrken/graden

Veldig mye
Kjempegodt
Veldig pen, ender på “o” om hankjønn og “a” om hunkjønn

Veldig høy, ender på “o” om hankjønn og “a” om hunkjønn

God stand
Dårlig stand
Oppussingsobjekt
Nytt innflyttingsklart hus

...ita, ved å sette “ita/ito” etter et objekt, understrekes størrelsen

Lite bord
Liten lampe
Liten dør
Liten kaffe
Litt dårlig eller litt slem
Liten bil eller barnevogn

FÁCIL
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