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Nytt âr och varma tack till Nina 

Det blev en jättetrevlig kväll denna första Las Sveas-träff för âr 2015. 

Fjorton pratsugna vänner hade mött upp och viktigast av alla var Nina, 

som efter 30 ârs tjänst pâ svenska konsulatet i Valencia nu fâtt sluta 

eftersom konsulatet saknar konsul och blivit vakantsatt. Just detta är ju 

inte sà trevligt, men alla varma och tacksamma ord till Nina vittnade om 

allt gott hon gjort för oss svenskar och Sverige-relaterade som haft en 

fantastisk fin service. Roligt har vi ocksâ haft tillsammans bl a vid de 

ârliga sommar- och julfesterna.  

- Utan Nina och konsulatet hade vi kanske inte heller känt varandra, vi som nu är Las Sveas, 

poängterade Britta, när  hon hälsade välkommen och inledde hyllningarna till Nina. Det var 

naturligt att ha konsulatet som utgângspunkt när Las Sveas bildades och vi hade ocksâ ett 

bibliotek där vi kunde träffas och lâna och läsa böcker pâ svenska.  

Nina fick förmedlade mânga hälsningar ocksâ frân Las Sveas-vänner som inte kunde vara 

närvarande denna kväll. Vi skâlade  i cava och Nina fick presenter och blommor och det 

fälldes en och annan liten târ av rörelse. När vi snorat färdigt kunde vi sätta oss till bords och 

kasta oss över alla faten med smâmackor pâ glutenfritt bröd, smàhamburgare, bulgarisk 

ostkaka och gröna salladsblad som var och en kunde göra sin egen ceasarsallad i. Härligt 

skojig blandning; en njutning att smaka sig igenom. Tack Birgitta, Britta, Maria Mi och Eva. 

     

Det tog sin tid att prata om allt som hänt sedan sist; helgerna och resorna, barnbarnen och 

fotbollen. Till kaffet och teet  njöt vi av Saras kardemummakakor och dâ kom vi pâ olika 

saker som vi ibland saknar i de spanska affärerna: Sirap, ättika, wetextrasor, citronpeppar, 

mandelmassa och malen kardemumma. Sedan Ikea kom till Valencia kan vi nu köpa Kalles 

Kaviar när vi vill liksom prinskorv och Dajm. Det kan löna sig att titta in hos Aldi, Carrefour 

(sirop) och Lidl (comino molido) för att söka det vi saknar; de har ibland sâdant vi inte anar.  

                                                 



Eva Svensson knackade i glaset och berättade om sitt nya företag Svensson 

mot strömmen. Via sin blogg erbjuder hon resetips frân olika delar av Spanien 

och världen t ex New Orleans där hon just varit. Hon gör ocksâ PopArt med 

hjälp av Photoshop pâ datorn, och med utgângspunkt fràn eget foto eller annat 

motiv som du vill ha omgjort i snitsig Andy Warhol-form. 

Smycken i skinn och metall finns ocksâ pâ hennes repertoar. 

Titta mer pâ  www.svenssonmotstrommen.vordpress.com 

Sâ var det Pia Welander som berättade om sig själv. Hon har bott i Valencia 

som ung och ung mamma, gift med en spanjor. Efter skilsmässa flyttade hon 

med flickorna Isolde och Frida tillbaka till Stockholm och utbildade sig till 

psykolog, psykoterapeut och bildpedagog. Flickorna âtervände till Valencia 

sâ smâningom och för nâgot âr sedan kom Pia ocksâ tillbaka hit. Pia mâlar 

och drömmer om en bostad i centrala stan där hon kan göra ett rum till ateljé och där ocksâ ta 

emot barngrupper i bild och bildterapi. 

 

Jämställdhet  

Efter denna berättelse kom vi som av en händelse in pâ temat jämställdhet mellan könen; en 

och annan majista har vi kanske stött pâ i Spanien, även om de flesta av oss som gift oss med 

spanjorer verkar ha lyckats hitta de goda grynen. Det var trots allt flera som inte riktigt 

trodde att vi ”nânsin”skulle nâ riktig jämställdhet. Vi var dock ense om att goda exempel 

hemifrân är bästa sättet att fostra bâde tjejerna och killarna. Tjejerna mâste lära sig att säga 

ifrân och lâta bli att vara beskäftigt hjälpsamma och killarna att självmant ta samma ansvar 

för alla familjens hembehov.  

 

Nästa träff 

Nu blev klockan dags att städa, diska och gâ hem med stort tack till Britta. Innan dess 

bestämde vi att nästa träff blir den 22 februari. Dâ är det dags för semlor, och vi bestämde 

att Kajsa gör sâdana (Maria trodde att Kajsa gärna vill det) . Nina gör nâgot matigt som i lätt 

form kan matcha de maffiga semlorna.  

Vi som var med denna kväll: Alicia, Ana-Maria, Birgitta, Blanca, Britta, Erika, Eva, Linda, 

Maria mi, Maria Mö, Nina, Pia, Sara och Victoria. Britta fastnade inte pâ nâgon bild ddenna 

gâng. Slarvigt av Birgitta som tog bilderna och skrev. 

 

 

http://www.svenssonmotstrommen.vordpress.com/

