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Valet i Madrid ruskar om politiken 
Regionalvalet i Madrid den 4 maj slutade med en jordskredsseger för konservativa Partido Popular och 
regionalpresidenten Isabel Díaz Ayuso. Valet levererade flera nyheter som får stor betydelse för Spaniens politiska 
scen. Liberala Ciudadanos tappade alla sina platser i regionalparlamentet vilket betyder att den politiska mitten 
utlånades. Framgångsvågen för högerextrema Vox bröts, vilket stärker Partido Popular. Det dåliga resultatet för 
Unidas Podemos fick den kontroversielle vänsterledaren Pablo Iglesias att lämna alla sina politiska uppdrag, vilket 
minskar spänningen inom regeringen. Socialistpartiet PSOE gjorde ett uselt val och tappade dessutom många väljare 
till det nya vänsterpartiet Más Madrid, vilket kan tolkas som ett misstroende för premiärminister Pedro Sánchez. 
Polariseringen mellan vänstern och högern förstärkes. I bakgrunden spökar dessutom redan resultatet av 
regionalvalet i Katalonien som hölls tidigare i vår där separatistpartierna fick majoritet. Spansk inrikespolitik är 
onekligen spännande att följa. För aktuella analyser följ: www.spanienportalen.se 
 
Spanien öppnas till sommaren 
Spanien öppnas för semesterresenärer från andra EU-länder redan under juni, det har det spanska turistministeriet 
meddelat. En gradvis lättnad av de restriktioner som gällt sedan slutet av oktober har nu inletts i flera spanska 
regioner. Den positiva utvecklingen av smittspridningen, vaccineringen och EU:s nya Coronapass kommer snart att 
underlätta resandet både inom landet och utifrån. I slutet av sommaren ska 70 procent av Spaniens vuxna 
befolkningen ha blivit vaccinerad och därmed räknar myndigheterna med att vardagen kan återgå till att bli mer 
normal. På länken finns de spanska myndigheternas informationssida om Coronapandemin 
 
Republikanerna som nazisterna dödade 
Efter Spanska inbördeskrigets slut deporterades närmare 7500 spanjorer, de flesta av dem republikaner, till 
nazisternas koncentrationsläger i Mauthausen där de flesta dödades. Händelsen tystades ner under Francodiktaturen 
och var sedan ett gömt kapitel i den spanska nutidshistorien. Men nu har den 5 maj utropats till officiell minnesdag för 
att deporteringarna inte ska glömmas. I en ny film som nu också fått svensk textning berättas hela historien, 
finns på länken 
 
Möte med Spaniens ambassadör 
Cristina Latorre Sancho är Spaniens nya ambassadör i Sverige. I samband med att hon varit stationerad i Stockholm 
under ett halvår träffade jag henne för en intervju i vilken hon summerar sina intryck och berättar om hur hon ser på 
sin uppgift att representera Spanien i Sverige. Intervjun på länken 
 
Cervantesinstitutet firar 30 år 
I år firar Cervantesinstitutet jubileum. Den spanska kulturinstitutionen finns över hela världen, bland annat i 
Stockholm. I samband med firandet publicerar Cervantesinstitutet i Stockholm regelbundet digitala offentliga 
föreläsningar som vänder sig till en svensk publik. Inför firandet av Bokens dag den 23 april släpptes en film om 
Miguel de Cervantes roman om Don Quijote, filmen som spelats in i Stockholmsmiljö ligger på länken. 
 



Kall vår svår för vinodlarna 
Den kalla våren med upprepade kallfronter har slagit hårt mot vinfälten i norra Spanien, liksom i Frankrike. Ännu är 
det för tidigt att veta hur vinskörden blir, men risken är stor att 2021 blir ett förlorat år för många vinbönder. I Rioja 
klassificerar vinmyndigheterna varje år skörderesultatet. För 2020 blev betyget ”Muy Bien” vilket är mycket bra och för 
2019 blev det ”Excelente” vilket är fantastisk. Bra att komma ihåg när vinerna från dessa år når handeln. För den som 
vill veta mer om vin finns nu en informationssida om spanskt vin som är kopplad till Spanienportalen där också en 
årgångstabell ligger. Där finns också den Spanska vinbloggen där jag regelbundet provar nya spanska viner. 
 
Boken för dig som saknar fiestorna 
Under året som gått har alla folkfester ställts in i Spanien på grund av Coronapandemin. Att uppleva en riktig 
traditionell folkfest är det mest genuina man kan göra i Spanien. Det är under fiestan man kommer riktigt nära 
Spanien. Den som söker ersättning för förlorade upplevelser eller för att inspireras inför kommande fiestor kan passa 
på att använda hemkarantänen till att läsa boken ”Fiesta! Spaniens folkfester och traditioner” som jag gav ut för några 
år sedan. Boken är tidlös och går att få hitta på bibliotek eller kan beställas hos nätbokhandeln eller förlaget. 
 
Omstart för mina författarresor i höst 
I höst kommer jag att leda författarresor till Spanien igen. Min verksamhet som ciceron och expertreseledare har varit 
lagd på is under det senaste året på grund av Coronapandemin. Alla resor genomförs i samarbete med 
specialresebyråer som står för bokningar och har resegarantier, vilket är viktigt i dessa tider. Emellanåt har jag 
tidigare också varit ciceron för resor till Latinamerika och där framför allt till Kuba och Mexiko som är mina 
specialområden. Ännu är det dock inte klart när jag ska genomföra en långresa. Mer om mina kunskapsresor på 
min hemsida. 
 
Res med mig genom norra Spanien 
I september kommer den omtyckta historiska resan genom norra Spanien att gå igen. Vi börjar i Santiago de 
Compostela och fortsätter genom Asturien, Kantabrien, Baskien och Rioja för avslutning i Kastilien och Madrid. Det 
blir en färd genom historien där medeltida städer och arkitektoniska underverk varvas med sköna naturupplevelser, 
gripande konstupplevelser, kulinariska sensationer och vinprovning i Rioja. Resan avgår 11 september och avslutas 
den 21 september. Jag är med under hela färden som ciceron och reseledare. Fortfarande finns platser kvar. Tidigare 
har denna resa genomförts i samarbete med SvD Accent ett flertal gånger och alltid varit fullbokad. Information och 
bokning på Iventus Travel som nås via länken. 
 
Res med mig genom det okända Spanien 
I oktober genomför jag en kulturhistorisk resa genom centrala okända Spanien där vi följer romarnas 
gamla handelsled Silvervägen. Det blir en resa som ger en djup inblick i Spaniens gömda inland och som är späckad 
med upplevelser, spännande kunskap, trevligt umgänge, god mat och dryck och vinprovning i Ribera del Duero. 
Resan avgår 15 oktober och avslutas den 21 oktober. Jag är med under hela färden som ciceron och reseledare. 
Fortfarande finns platser kvar på denna resa som tidigare genomförts för slutna sällskap men som nu för första 
gången är öppen för allmän bokning. Information på Mejt Resor som nås via länken. 
 
Samtal om Raúl Castros pensionering 
Det har varit en del om Kuba under våren. I april höll det kubanska kommunistpartiet kongress och som väntat 
lämnade då Raúl Castro uppdraget som partiledare vilket skapade uppmärksamhet. I samband med Raúl Castros 
pensionering deltog jag tillsammans med några andra Kubakännare i ett samtal i P1:s Studio Ett , här är direktlänk 
till programmet. Att Raúl Castro drar sig tillbaka ytterligare ett steg har förstår ett symbolvärde, men det betyder inte 
att Kuba öppnas eller att relationen med USA normaliseras. Vill du veta mer om Kuba, läs min Kubabok som finns på 
bibliotek eller kan beställas i bokhandeln, information om boken finns på förlaget. 
 
Dokumentär om Fidel Castro 
Kuba är alltid aktuellt. Under våren var jag inbjuden som oberoende Kubakännare för att berätta om Fidel Castro i ett 
program som ingår i den dokumentära serien Diktatorer. Inspelningen ligger nu ute på Spotify. Här är direktlänk till 
podcasten om Fidel Castro 
 
Bayate uppmärksammat av Prensa Latina 
Mitt arbete med att dokumentera och utforska historien om den svenska nybyggarkolonin Bayate har blivit 
uppmärksammat i Kuba. I början av året skrev den kubanska nyhetsbyrån Prensa Latina om projektet, en del av 
artikeln finns på länken. Genom åren har jag regelbundet tagit med mig svenska grupper till kolonin. Hittills har det 
blivit runt 250 svenska resenärer som på plats fått ta del av den spännande historien. Vem vet, kanske kan du följa 
med nästa gång? På länken finns information min bok om Bayate. 



 
En hälsning från mitt skrivbord 
Tack för att du prenumererar på mitt nyhetsbrev. Efter en lång och mörk vinter ser det nu äntligen ut som om våren 
och ljuset är tillbaka. För mitt författarskap har det varit produktivt med mera tid vid tangentbordet och att tvingas 
begränsa mitt resande till endast det som varit journalistiskt nödvändigt. Men nu längtar jag som alla andra efter nya 
möten, människor, kulturupplevelser, resor och smaker. Under hösten kommer jag därför att leda kunskapsresor till 
Spanien igen. Ända sedan jag gjorde min första resa till Sydamerika 1982 jag haft en gul vaccinationsbok där mina 
vaccinationer mot Gula febern och andra farliga sjukdomar noteras. Det är ett krav för att bli insläppt i många länder. 
Så fort som möjligt kommer jag nu också skaffa mig ett Coronapass. Hoppas du gör det samma, så att vi alla 
tillsammans kan se till att världen kan öppnas igen. 
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