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Pedro Sánchez fick igenom sin budget 
Premiärminister Pedro Sánchez regering lyckades få stöd av en majoritet i parlamentet för sin budget för nästa år. Det 
krävdes komplicerade och hemliga uppgörelser med de katalanska och baskiska nationalistpartierna för att få igenom 
budgeten, vilket fått högeroppositionen att hota med misstroendevotum vilket ökar spänningen inför regionalvalen 
som ska hållas i maj 2023. Mer om detta och det viktigaste som händer politiskt i Spanien under nästa år finns 
på Spanienportalen som är en oberoende nättidskrift om Spanien som jag är redaktör för. 
 
Skärpt lagstiftning om Francodiktaturen 
Flera personer riskerar dryga böter efter att ha högtidlighållit minnet av general Franco med anledning av hans 
dödsdag i slutet av november. Hyllningar av Francoregimen har visserligen varit förbjudet sedan 2007 men har varit 
svårt att stoppa. I oktober 2022 infördes därför en skärpning av lagen som nu har lett till flera förändringar. Läs mer 
om detta på Spanienportalen 
 
Juan Carlos bötfälld för skattefiffel 
Spaniens kung emeritus Juan Carlos ska betala böter för att han inte deklarerat och betalat skatt för gåvor, förmåner 
och fria flygresor han tagit emot efter att han avgick som statschef.  Skattemålet är det sista mot den tidigare 
statschefen och gäller odeklarerade inkomster från 2014, då han abdikerade, fram till han lämnade Spanien för att 
slippa undan åtal. Jag har skrivit om Juan Carlos affärer vid flera tillfällen, en längre bakgrundsartikel finns på länken. 
 
Första museet om spanska inbördeskriget 
Det är först under senare år som det spanska inbördeskriget kan diskuteras i Spanien. Fortfarande väcker kriget 
starka reaktioner och är svårt att hantera i Spanien. Under hösten 2022 öppnades därför ett museum beläget i 
Kanada som enbart ägnar sig åt att presentera historiska fakta och forskning om inbördeskriget. Museet är digitalt 
med gratis tillgång på nätet. Här är länken till entrén: https://www.vscw.ca/ 
 
Julklappsböcker med spanskt tema 
På Spanienportalens litteratursida igger nu flera böcker på svenska som har Spanien som tema. Missa inte att kolla in 
dem på länken. Jag passar också på att tipsa om mina egna Spanienböcker som passar utmärkt att ge i julklapp till 
dem som är intresserade av Spanien, här är en länk till en välsorterad nätbokhandlare.  
 
Stjärnregn för spanska krogar 
Spanien befäster sin ställning som gastronomisk stormakt. I nya upplagan av prestigefyllda restaurangguiden från 
Michelin har tretton restauranger i Spanien fått tre  stjärnor. Sammanlagt är det  nu 257 restauranger i Spanien som 
har minst en stjärna i matbibeln Guide Michelin. 
 



Årets bästa spanska viner på Systemet 
Med anledning av att Spanien är temaland under 2022 för vinprovarföreningen Munskänkarna har 
föreningens medlemmar röstat fram årets tre bästa spanskt viner från Systembolagets fasta sortiment. 
Vinnarna blev Finca el Puig (rött), Terras do Cigarrón Godello (vitt) och Palo Cortado Península Solera 
Reserva (sherry). Här redovisas vinnarna. Det finns förstås mängder med bra spanska viner. Den som vill 
veta mer om vin från Spanien kan besöka Spanska vinguiden som jag regelbundet uppdaterar med nya 
provningar. 
 
Följ med mig till det okända Spanien 
I mina nyhetsbrev brukar jag berätta om mina resor som jag leder som ciceron. l vår är det dags igen för den 
uppskattade resan som går genom det okända västra Spanien där vi följer romarnas gamla handelsled Silvervägen 
från Sevilla i söder till bergen i norr. Vi reser i april när Andalusien badar i ljus och växtlighet och alla uteserveringar är 
öppna i försommarvärmen. Det här är en fantastisk spännande kulturhistorisk resa som är späckad med upplevelser, 
kunskap, trevligt umgänge, god mat och smakfulla viner. En resa med guldkant som kompletterar mina andra resor till 
Spanien. Resan går 19-26 april 2023 och har precis lagts ut för bokning. Häng med. Arrangör är Mejt resor, 
information och anmälan på länken. 
 
Nytt Svenskt-Kubanskt historiskt projekt 
Ända sedan jag började arbeta som utrikesjournalist i Spanien har jag också bevakat Latinamerika där Mexiko och 
Kuba är mina specialområden. På så sätt upptäckte jag att det för hundra år sedan fanns  en svensk jordbrukskoloni i 
östra Kuba som hette Bayate. Mitt grävande i kolonins historia har fortsatt och i dag har jag skrivit många artiklar och 
gett ut en bok som berättar om den svenska kolonin. Jag har också deltagit i arbetet med att öppna ett litet privat 
museum i Kuba om den svenska tiden. För att fördjupa den vetenskapliga dokumentationen inledde jag för en tid 
sedan ett samarbete med Göteborgs universitet där Håkan Karlsson, professor i arkeologi, knöts till projektet. Under 
hösten 2022 kunde jag sedan resa Kuba där jag var huvudtalare vid ett seminarium för  kubanska historiker och 
arkeologer, på min hemsida finns en längre sammanfattning som nås på länken . Nu pågår det vetenskapliga arbetet, 
mer om detta på länken. 
 
Rapport från krisens Kuba 
Långa köer för mat och elavbrott, ett havererat transportsystem och massarbetslöshet. Kuba går igenom en djup kris. 
Sedan gränserna öppnades efter Coronapandemin har hundratusentals kubaner flytt från landet där de inte ser någon 
framtid. Mitt reportage om läget i Kuba just nu ligger nu fri för läsning på denna länk. 
 
En hälsning från mitt skrivbord 
Tack för att du prenumererar på mitt nyhetsbrev. Den senaste tiden har jag tillbringat mycket tid i Spanien och för 
första gången sedan Coronapandemin ebbade ut blev det också en arbetsresa till Latinamerika under hösten. Vid 
sidan av mitt journalistiska värv har jag kunnat fortsätta med mina kunskapsresor, under hösten ledde jag två 
fullbokade resor till Katalonien. Resan till Katalonien kommer att genomföras igen nästa höst. Att få öppna dörren till 
den spansktalande världen för er mina läsare är något jag brinner för och att kunna leda resor som ciceron är 
fantastiskt roligt. I vår blir det därför en ny resa till det okända västra Spanien som jag berättar om i detta brev. Nu 
sitter jag vid mitt tangentbord igen där jag arbetar vidare med mina bokmanus. Jag vill avsluta detta nyhetsbrev med 
att framföra mitt tack till alla mina läsare och till alla som varit med på någon resa eller dykt upp vid någon föreläsning. 
Tack, och hoppas att vi ses snart igen. 
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