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Kycklingfest i yrväder 
Det var en spännande kväll i Quart de Poblet hos Kajsa 

och Rafa i deras svenskdesignade hem med Ikea-

inspiration i bâde möbler och övrig inredning. Ett 

typiskt spanskt stadshus som formats om till nordiskt 

boende med öppen planlösning och mysig frukost-

trädgârd. Björken vajada och böjde sig för vinden 

tillsammans med en rönn som precis stod i begrepp att 

spricka ut. Det var roligt att se hur spanskt respektive 

svenskt det kan bli av samma ursprungsform pâ hus. 

Förra gângen hos Maria njöt vi av den spanska varianten  

och nu av den svenska. 
                         Kajsa, fröken Björk och Linda 

Men det var nära att vi hade missat alltihop! En väg-

beskrivning som sade höger när det skulle vara vänster 

och meter som blivit minuter villade bort en del av oss 

som kom med Metron, och de som  kom med bil och 

slog in gatuadressen i sin GPS hamnade i Mislata.  Under mycket skratt och med hjälp av 

andra vägvisare redde det  upp sig, men inte ens dâ var det klart. En häftig stormby drog över 

Valencia och in över Quart de Poblet, vispade runt med bilar och människor och fällde träd, 

parasoller, caféstolar och bord pâ sin väg. Kajsa hade trots sin mysiga trädgârd dukat 

inomhus, och det var tur det, för annars hade hon fâtt âka till Ikea och köpa nya glas och 

tallrikar.  

 

Till slut hade alla elva kommit och vi tröstade oss med passionscava och 

guidad rundtur i bostaden. Vi kunde ocksâ krama om Elin som lämnat sitt 

avlägset belägna hotelljobb pâ tundran i Teruel-bergen. Nu ska hon i 

stället jobba pâ hotell pâ slätten utanför Alboraya och vi kommer att 

kunna träffas som vanligt igen. Erika som stâr mitt packningen för att 

flytta till Stockholm fick sig därmed en glad överraskning över att ocksâ 

Elin kunde ingâ i avskedsfesten.  

 

Mat och prat 

Sâ blev det dags att kolla matbordet. Matilda och Birgitta hade fixat kyckling i olika former, 

asiatisk variant med thaisâs och basilikavariant med tsatziki, tusenbladsbullar med 

gorgonzola och purjo, färgsprakande tomatsallad med vattenmelon- Därtill bröd, oliver och 

diverse annat tugg-tugg. Linda bjöd pâ chokladsmask med jordgubbar i mandarinlag: 

 

Inte var det synd om oss..           



Plötsligt kom vi pâ att vi allihop satt och pratade spanska med varandra. Därifrân var steget 

inte làngt till olika erfarenheter vad gäller namn. I Spanien har men ett förnamn och tvâ 

efternamn; i Sverige tvâ eller flera förnamn och ett efternamn. I Sverige tar ofta kvinnan 

mannens efternamn (eller han hennes) vid giftermâl. I Spanien är det inte sâ. Sâ vad heter vi 

egentligen? Olika  beroende pâ i vilket land vi just befinner oss, och man fâr hâlla tungan rätt 

i mun och öronen pâ helspänn och kolla i passet, pâ kontokortet, sjukvârdskortet, körkortet 

etc för att veta vad som gäller vid olika tillfällen.  

    
Maria Mi och Britta           Alicia, Kajsa och Maria Mö            Nina och Linda                  Elin och Matilda 

 

Vad mera pratade vi om? Jo, vi fick se senaste ultraljudsbilden pâ Matilda bebis och vi 

nämnde âterigen lite om den nya arvslagstiftningen som frân mitten av augusti blir gemensan 

för alla EU-länder. Dâ blir det bostadslandet som avgör enligt vilken lagstiftning som arv 

efter en avliden ska hanteras och fördelas.  

Som bästa kärleksromanen 

Vi fick ocksâ höra hur Erika ska ha det i Stockholm när hon nu om nâgra veckor flyttar dit. 

Det var som en spännande roman när hon berättade om Leonardo, argentinaren med 

italienskt pâbrâ. Han kan dock inte ännu dans tango; det ingâr i planerna att han ska fâ lära 

sig det. Hos honom ska Erika ”vara inneboende” pâ Kungsholmen. De lärde känna varandra 

redan för tolv-tretton âr sedan via Internet; de sâgs en gâng i Valencia med godkänt resultat, 

men sedan gick âren och var och en levde iväg pâ sitt hâll med respektive sambo. Men de 

hade kontakt nâgon eller nâgra gânger om âret, träffades igen, i Stockholm och i Valencia 

och till slut pâ neutral mark i Paris ganska nyligen och där sade det klick-klick. Inget öga var 

torrt efter detta lyckliga romanslut. Mânga lyckönskningar till detta nya liv fick Erika 

med sig.             

Vi var som var med denna kväll: Alicia, Birgitta, Britta, Elin, Erika, 

Kajsa, Linda, Maria Mi, Maria Mö, Matilda, Nina. Hälsningar kom 

frân Sara B som satt pà tâget hem fràn Madrid, där hon pâ 

förmiddagen sprungit halvmaran och Victoria som hälsade att hon 

var pâ läger med skolan.. 

                                                                                                    Lindas snitsiga kjol 

Kajsas snitsiga kök 

Nästa träff blir den 31 maj vid Serrería/Cabañal 

Den siste maj, som passande nog är Mors Dag i Sverige, träffas vi hos Birgitta i de maritima 

stadsdelarna i östra Valencia. All information om nästa träff och om hur man tar sig med bil, 

till fots, med cykel, med metro, med regionaltâg frân t ex Castellón eller med stadsbussar 

kommer i mail och pâ bloggen. https://lassveas.wordpress.com/ 

 

Birgitta skrev och fotograferade 

https://lassveas.wordpress.com/

