Genius Loci:
Peñón de Vélez de la Gomera
Av May Lothe

Peñón de Vélez de la Gomera var tidligere en øy som lå
utenfor Marokko. I 1934 var det tordenvær og under stormen ble store mengder sand vasket inn mot øya, noe som
lagde en vei inn mot fastlandet i Marokko. Havet utenfor
øya er Middelhavet.
Øya er i dag en del av Marokko i Sør- Afrika, men tilhører
og er under spansk styre. Selve Peñón de Vélez de la Gomera består av en stor ”steinhaug”, og som man ser på det
nederste bildet går grensen, den hvite streken, langs sanden rett ved steinen. Fastlandet er altså en del av Marokko.
Grensen mellom Peñón de Vélez de la Gomera og Marokko
er bare 85 meter, og er dermed verdens korteste grense.
På selve øya bor det bare soldater fra det spanske militæret,
og de bor i fortet på steinene. Det er ingen sivil befolkning
som bor der, bare omkring 60 soldater. Soldatene har husrom, gamle hvite bygninger, og en helikopterplass der helikopteret bruker å lande for å frakte dem til og fra øya. Det
er ikke tillatt for hverken de som bor på fastlandet rundt
eller turister å besøke fortet.
Været på øya er som regel varmt, men synker etterhvert
som vinteren kommer. Den varmeste temperaturen var
30,3 celcius i august, og den kaldeste var 7.3 celcius i januar.
Det kan til tider være relativt sterk vind i området, og da
kommer den oftest fra retning nord-øst.
Som vi kan se på satelittbildene til venstre har øya og området rundt nesten ingen grønne områder. Området er veldig
varmt og har svært lite nedbør, altså er det ganske tørr vegetasjon. Som vi kan se består området av mest sand, jord
og stein, og lite planter.

(Husene der soldatene bor)

Psykogeografisk kart
Elementene på det psykogeografiske kartet er basert på hva som ligger rundt omkring. Soldatene, båtene, helikopteret, helikopterplassen og husene ligger på øya, altså er de i fortet. Kafeen og strandstolene ligger egentlig litt lengre
ned over grensen på Marokko sin side, men jeg ville plassere de også på kartet for å vise hva som finnes over grensen. Selve øya er tegnet i illustrator, og jeg fylte inn en beige farge for å vise at det er et område med tørt klima. Bakgrunnen er sjøen, altså middelhavet. Det spanske flagget symboliserer territoriet som tilhører Spania, og det Marokkanske symboliserer det som ligger på Marrokansk grunn.

Kultur og byggeskikk
En stor del av Spanias befolkning er fattige eller på grensen til å bli det.
De har ikke noe særlig god råd, og derfor blir mange av husene deres
også bygget av billige og dårlige materialer. Sånn generelt har Spania
mange gamle og verdifulle bygninger med vakre utsmykninger, og arkitekturen har vært inspirert av både arabisk og europeisk byggeskikk. I
Peñón de Vélez de la Gomera sitt tilfelle er det dessverre ikke slik. Befolkningen består som sagt bare av soldater, som bor i gamle murbygninger der malingen har forsvunnet, og fasaden kan se litt falleferdig ut.
Spania har en rik kultur, spesielt med sang og dans. De er også kjent for
tyrefekting, som kommer helt fra 1000-tallet. De har også et bredt utvalg
av spanske retter, som paella, nasjonalretten, og tapas. Spania er også
svært kjent for rødvinen sin, og er verdens 3. største produsent av vin.
Selv om selve landet Spania generelt har en svært rik kultur, betyr det
ikke at lille Peñón de Vélez de la Gomera har den samme kulturen, hverken med sang og dans eller mattradisjoner. Siden det bare bor soldater
på øya er det ikke mye innsyn i hvordan de bor og lever, men det er nok
med samme rutiner og skikker som det vanlige spanske militæret har.
Befolkningen, altså soldatene, lever av å være på jobb. De er der for å
beskytte øya fra eventuelle forsøk på å erobre den.

Målgruppe: Soldater
Skisser av utfordringer i soldatene sin hverdag
- Det er ikke hver dag det skjer
noe rundt fortet. Da kan en av
utfordringene hos soldatene
være at mens de står og patruljerer, må de se på alle turistene
som koser seg på stranden. De
er nok misunnelige til tider.
(skissert med blyant og penn)

- På fritiden til soldatene kan
kjedsomhet være et problem. Siden de er på jobb må de oppholde seg på fortet, og de har derfor
mye ledig tid. Mange kjeder seg
nok på fritiden deres, og sitter
bare på rommene sine.
(uttrykk lagd i Photoshop)
- En litt annen utfordring enn
de ovenfor, kan være når de
er ”under angrep”. Flere ulike
grupper mennesker prøver
å erobre den lille øya, og da
skyter soldatene på dem med
gummikuler. Dette kan i seg
selv være en utfordring, i tillegg til at noen angrep kanskje
er farligere og de må bruke
ekte våpen og skudd.
(uttrykk lagd i Photoshop)

