
REISEBREV FRA SPANIA 

Hei, alt står bra til i Spania. For litt over 7 uker siden reiste jeg ned til Jerez De La Frontera i Andalucia 

sammen med en kjøttskjærerlærling, som jeg også bor med. Vi kjente ikke hverandre fra før, men vi går 

godt overens. Vi begynte på språkskole og møtte flere nordmenn der, også ei jente fra Tønsberg som var her 

på friår, som flyttet inn hos oss etter at kurset var over for vår del, etter 4 uker. Spansk var ikke helt ukjent 

for meg da jeg hadde hatt det på ungdomsskolen, men det trengte absolutt en oppfriskning. Jeg kan gjøre 

meg greit forstått på spansk, og synes kurset var gøy og de har vært veldig behjelpelig med alt som vi måtte 

lure på, også nå etter at jeg har begynt å jobbe. 

De 4 ukene vi var på kurs hadde vi fri på fredager, så vi brukte langhelgene på å reise på litt lengre turer. Vi 

har vært i Madrid, Valencia, på Gibraltar, Sevilla, Cádiz og også noen småbyer rundt om i området. Det er 

veldig lett å komme seg rundt da togstasjonen ligger rett over gata fra leiligheten vår, og busstasjonen er rett 

ved siden av. Jerez er også en veldig fin by, men ikke en typisk turistby, så ingen snakker noe særlig 

engelsk. Man får virkelig prøvd seg på spansken.  

     

    



Jeg var veldig spent da jeg begynte på jobb, av flere grunner; jeg skulle jobbe på en golfbane, noe jeg aldri 

hadde gjort før, og ingen av mine kollegaer snakker engelsk. Jeg leide meg sykkel og syklet til Sherry Golf 

Jerez, der jeg skulle jobbe, og ble veldig godt tatt imot. Jeg fikk hilse på nesten alle den første dagen, og de 

hadde hatt flere nordmenn der tidligere. De lurte på om jeg snakket noe spansk, og jeg svarte at jeg forsto 

mer enn jeg klarte å snakke. Alle på jobb er kjempehyggelige og synes det er gøy at jeg er her. Alle er veldig 

hjelpsomme med tanke på språket, jeg spør ofte «hvordan sier jeg det?» og «er det riktig å si….?» og de 

synes at jeg er flink til å snakke spansk. Arbeidsoppgavene mine så langt har vært veldig mye forskjellig. 

Jeg har beskjært flere type palmer, beskjært Rhododendron, raket sandbunkere med maskin, skiftet hullet 

man «putter» i, klippet «tee’s» og greenene, lagt dreneringsrør, gravd grøft, og bygget mur. Anlegget er 

veldig fint, og akkurat nå er det rundt 20-25 grader om dagen. 

     

 

På fritiden og i helgene finner vi på litt forskjellig. Hverdagene går til trening, gå en tur i byen, se en film 

sammen, snakke med venner, og vi har også vært på språkcafê og på fotballkamp. I helgene har vi reist i 

nærområdet, toget tar 40 minutter til Cádiz og en time til Sevilla. Jeg og Pernille, som er jenta fra Tønsberg 

som bor med oss, har også vært i en liten by som ligger 30 minutter unna med buss, Arcos De La Frontera. 

Det er så mange fine plasser i nærområdet, og vi er enda ikke ferdig med å utforske. Forrige helg fikk jeg 

besøk fra Norge, og da var vi i Málaga, som også er en utrolig fin by som er verdt å besøke.  



    

   

 

 

 



 

         

 

Hasta luego! Emilie Beck Husøy, lærling hos Anlegg & Utemiljø AS i Trondheim. 


