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NYHETER & POLITIK:
Spanien slopar Covidintyg
Från och med den 2 juni behöver svenska medborgare som anländer till Spanien från Sverige varken fylla i ett
hälsoformulär eller visa upp ett COVID-19-vaccinationsintyg. Men man ska förstås alltid se till att vara fullvaccinerad
när man reser. Sedan tidigare är det generella kravet om att bära munskydd inomhus också slopat, vilket är väldigt
skönt kan jag intyga som varit mycket i Spanien den senaste tiden. Mer om Covid och andra nyheter
på Spanienportalen som är en oberoende nättidskrift om Spanien.

Nya partiledaren lyfter PP
Konservativa Partido Popular (PP) vann en egen majoritet i det viktiga regionalvalet i Andalusien den 19 juni.
Resultatet ruskar om den spanska inrikespolitiken. Under sin nya partiledare Alberto Núñez Feijóo har Partido
Popular blivit en svår utmanare om regeringsmakten vilket höjer spänningen inför det spanska parlamentsvalet som
ska hållas i slutet av nästa år. Följ det viktigaste som händer politiskt i Spanien genom att regelbundet gå in
på www.Spanienportalen.se

KULTUR & SAMHÄLLE:
Rolling Stones och Juan Carlos besökte Spanien
Legendariska rockbandet Rolling Stones inledde sin stora jubileumsturné i Madrid i början av juni. Ungefär samtidigt
besökte Spaniens kung emeritus Juan Carlos Spanien efter två års exil utomlands. De två besöken var på olika sätt
tacksamma samtalsämnen under mitt senaste besök i Madrid som skedde samtidigt som kungarna var där i samband
med att Madrid firade sin stora bokmässa. Rockkungen Mick Jagger passade på att se Picassos målning Guernica
under sitt besök, Juan Carlos seglade med gamla kompisar. Mer om de kungliga besöken och bokmässan
på www.Spanienportalen.se

Andra delen om revolten i Asturien
I slutet av maj utkom andra delen av den hyllande och prisbelönade spanska serieromanen ”Balladen från norr” på
svenska, se länken. I september kommer tredje delen. Boken som ges ut av Palabra förlag är skriven av den spanske
författaren och tecknaren Alfonso Zapico som var i Stockholm i samband med den Internationella seriefestivalen och
Stockholms bokhelg, där jag deltog vid ett seminarium tillsammans med honom på Cervantesinstitutet. Zapico lovade
då att fjärde delen snart är klar. Tips om skönlitteratur på svenska som utspelar sig i Spanien kommer att läggas
ut på Spanienportalen längre fram i sommar.

MAT & VIN:
Uppmärksamhet för tapas
Tredje torsdagen i juni är Día Mundial de la Tapa, Internationella tapasdagen. I år inföll tapasdagen torsdagen den 16
juni. Men en tapasrunda går ju så snabbt så detta år inleddes firandet redan den 1 juni och pågick sedan fram till den
20 juni. Det är Spaniens kungliga gastronomiska akademi som står bakom Tapasdagen och de arbetar nu vidare med
att ge de populära spanska smårätterna kulturskyddad status. Man kan jämföra spanjorernas Tapasdag med
svenskarnas Kanelbullens dag, men att äta tapas på en bar är förstås lite annorlunda mot att klämma i sig en
kanelbulle till fikat.

Årets bästa spanska vin
Vindistriktet Jerez är utsedd till 2022-års vindistrikt av den svenska vinprovarföreningen Munskänkarna, vilket jag
tidigare berättat om. Med anledning av att Spanien är i fokus i år ska nu också föreningens medlemmar dit jag räknas
också utse årets bästa spanskt viner. Finalisterna för omröstningen har utsetts, de presenteras på
denna webbsida. Det finns förstås mängder med ännu bättre spanska viner men för att få vara med bland finalisterna
måste vinet finnas med i Systembolagets fasta sortiment. Den som vill veta mer om vin från Spanien kan
besöka Spanska vinguiden som jag regelbundet uppdaterar med nya provningar och tips.

RESOR:
Följ med mig till det okända Spanien
I mina nyhetsbrev brukar jag berätta om mina författarresor. I oktober är det dags igen för den hyllade och
uppskattade resan genom det okända Spanien där vi följer romarnas gamla handelsled Silvervägen från Sevilla i
söder till bergen i norr. Nytt för i år är att vi flyger in till Sevilla och slipper busstransfer från Málaga. Årets avgång har
dessutom förlängts med ett dygn för att vi ska kunna göra en heldagsutflykt till den magnifika staden Córdoba. Det här
är en fantastisk spännande kulturhistorisk resa som är späckad med upplevelser, kunskap, trevligt umgänge, god mat
och smakfulla viner. Det är en resa med guldkant som kompletterar mina andra resor till Spanien. Årets resa går från
den 28 september till den 5 oktober och har precis lagts ut för bokning. Arrangör är Mejt Resor, för information och
anmälan klicka på länk.

Följ med mig till Mexiko i vinter
Nu är det klart att det blir en ny resa till Mexiko för SvD accent med mig som ciceron. Mexiko lyckades tidigt ta sig
igenom Coronapandemin och har nu öppnats för utländska turistbesök och därför kan denna fantastiska resa som är
så uppskattad av tidigare resenärer genomföras igen. Under vår färd genom Mexiko ser vi unika världsarv och
färgsprakande marknader, vi möter karibiskt lugn och omtumlande storstadsdjungel och vi njuter av grönskande
regnskog och god mat och dryck. Vi reser rättvist och säkert och rör oss hundratals mil från de norra delstaternas
problem som massmedier koncentrerar sin nyhetsrapportering ifrån. Men vi blundar förstås inte för dagspolitiken och
vardagen. Det här är en resa med guldkant, en enormt intressant kunskapsresa som väcker många tankar. Iventus
Travel är arrangör i samarbete med SvD Accent. Resan går från 18 januari till 2 februari 2023. Mer information
på länken.

En hälsning från mitt skrivbord
Tack för att du prenumererar på mitt nyhetsbrev. Efter en lång och mödosam pandemi hade världen precis öppnats
när Ryssland anföll Ukraina. Invasionskriget i Europa är fruktansvärt på många sätt och påverkar oss alla. Efter att ha
tillbringat en stor del av min arbetstid de senaste åren framför mitt tangentbord med ett alldeles för komplicerat projekt
närmar jag mig nu målgång. Den senaste tiden har jag därför kunnat tillbringa mycket tid i Spanien och i höst kommer
jag att kunna återuppta min verksamhet som ciceron. Det blir en resa till Katalonien redan i september som jag
berättat om i tidigare nyhetsbrev (septemberavgången är fullbokad med väntelista men det finns två platser kvar i
oktober) och det blir en ny resa till Silvervägen och det okända Spanien som jag berättar om i detta brev. Flygresan
till Sevilla var lite komplicerad att få till på grund av förändringar av flygbranschen, men nu är allt klart för denna
fantastiska resa genom det okända Spanien, hoppas du kan följa med! Att kunna hålla föreläsningar och leda resor
igen är fantastiskt roligt. Att få öppna dörren till den spansktalande världen för er mina läsare är något jag brinner för.
Jag vill därför 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. Med detta önskar jag dig en
trevlig och skön sommar!
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