
Läsarbrev 
	  

Sedan	  jag	  kom	  ut	  med	  min	  första	  bok	  om	  Spanien	  1995	  händer	  det	  att	  
jag	  får	  brev	  från	  läsare.	  De	  första	  decennierna	  var	  breven	  skickade	  
med	  post,	  numera	  är	  det	  ebrev.	  Till	  min	  glädje	  har	  det	  genom	  åren	  
blivit	  en	  hel	  del	  brev	  med	  kommentarer,	  frågor	  och	  hyllningar	  av	  mina	  
böcker.	  Jag	  svarar	  självklart	  på	  alla	  brev.	  Med	  detta	  vill	  jag	  ännu	  en	  
gång	  tacka	  för	  att	  ni	  tar	  er	  tid	  att	  skriva.	  Era	  brev	  sporrar	  mig	  att	  
fortsätta	  min	  gärning.	  Här	  är	  utdrag	  ur	  den	  senaste	  tidens	  läsarbrev:	  
	  
	  
	  
Hej	  Thomas!	  
Vi	  var	  i	  Andalusien	  förra	  april	  och	  då	  läste	  jag	  din	  bok,	  En	  stat,	  flera	  nationer.	  Nu	  skall	  vi	  till	  
Madrid	  i	  början	  av	  april	  och	  jag	  har	  läst	  (nästan	  hela)	  boken	  där	  du	  går	  igenom	  Spaniens	  
historia.	  Underbart	  bra	  och	  lättlästa	  böcker.	  Stort	  tack	  för	  att	  du	  skrivit	  dem!	  De	  ger	  mycket	  
hjälp	  till	  att	  förstå	  landet	  och	  dess	  kultur.	  
Du,	  och	  resorna,	  har	  dessutom	  inspirerat	  mig	  till	  att	  börja	  läsa	  spanska	  igen,	  efter	  43	  år....	  
Det	  är	  jättekul!	  	  
Hoppas	  du	  fortsätter	  att	  skriva	  och	  revidera	  böcker	  om	  Spanien	  och	  andra	  länder.	  Du	  gör	  det	  
helt	  suveränt.	  
Tack	  än	  en	  gång!	  
Ann	  
	  
Eftersom	  jag	  sedan	  snart	  femtio	  år	  regelbundet	  vistas	  i	  Spanien	  följer	  jag	  
med	  stort	  intresse	  vad	  som	  hänt	  och	  händer	  i	  spansk	  politik	  och	  
samhällsliv.	  Jag	  har	  stor	  glädje	  av	  dina	  böcker	  som	  jag	  tycker	  är	  de	  som	  
bäst	  beskriver	  och	  analyserar	  skeendet	  här.	  
Björn	  
	  
	  
Hej Thomas, 
Ja du hör säkert detta varje dag men att fa positiva ord måste väl ändå vara härligt 
att få när man gjort ett arbete så stort som du gjort. 
Jag har nu läst två av dina böcker om Spanien, den senaste en stat flera nationer 
och jag ville bara skriva och tacka och bara konstatera att det är helt fantastiska 
böcker.  
Det är så kul och intressant att få alla dessa anekdoter och kunskap om detta land. 
När man bor här så lär man sig en hel det bara genom att se och titta på folk och leva 
i samhället men ibland blir man frågandes och då kommer dina böcker och så förstår 
man på en gång hur allt ligger till och man bara ler för sig själv. 
Jag ska inte ta upp mer av din tid och hoppas nu att din tredje bok kommer ut så 
snart som möjligt. Igen tusen tack för mycket härliga böcker.  
Muchos saludos 
Daniel, ett stort fan.	  
	  



Hej	  Thomas,	  
Efter	  att	  nu	  läst	  dina	  två	  första	  böcker	  om	  Spanien	  så	  är	  jag	  oerhört	  
nyfiken	  på	  den	  tredje,	  ännu	  ej	  utgivna	  boken:	  ¡Fiesta!. 	  
Jag	  såg	  också	  att	  du	  presenterat	  Spanien,	  Stat	  flera	  nationer	  i	  Madrid.	  
Betyder	  det	  att	  ni	  planerar	  en	  översättning	  till	  Spanska?	  
Till	  sist,	  tack	  för	  mycket,	  mycket	  bra	  böcker	  om	  Spanien	  och	  en	  fortsatt	  
skön	  sommar.	  	  
Un	  saludo,	  
Tomas	  
	  
Hej!	  
En fantastisk bok som tar upp allt från inkvisitionen till Goya, 
Cervantes, morerna och Columbus. Den är kanon.! 
Ingvar 
	  
Hej Thomas, 
Tack för portalen. Håller på att läsa din bok Spanien – en stat, 
flera nationer. Gick in på nätet och hittade din portal. Blev 
verkligen glad, den ska jag följa. Har haft lägenhet i Marbella 
(östra delen där spanjorerna dominerar) i 27 år, har läst 
spanska i ca 15 år på kvällstid. Man är så svältfödd på aktuella 
spanska nyheter så nu ska jag följa dina krönikor i 
fortsättningen. 
Bästa hälsningar 
Maj-Britt 
	  
	  
Hej,	  
Sitter	  i	  Paraguay	  av	  alla	  ställen	  och	  läser	  första	  delen	  i	  din	  serie	  om	  
Spanien	  och	  blir	  mycket	  glad	  över	  din	  bok.	  Är	  en	  stor	  konsument	  av	  
böcker	  om	  historia	  men	  har	  sedan	  jag	  bodde	  i	  London	  under	  90-‐talet	  i	  
princip	  uteslutande	  läst	  böcker	  av	  engelska	  författare	  eftersom	  jag	  har	  
funnit	  att	  de	  är	  de	  enda	  som	  jag	  tycker	  har	  en	  förmåga	  att	  göra	  historia	  
spännande	  och	  intressant.	  Tills	  jag	  läste	  din	  bok	  och	  vill	  bara	  framföra	  att	  
jag	  tycker	  den	  är	  strålande!	  
Carl	  Johan	  
 
 



 
Hej Thomas, 
har precis läst dina två böcker om Spanien med stort intresse och skall nu starta på 
Madrid-boken. Jag har egentligen inte varit så intresserad av Spanien tidigare, men 
så har jag fått en spansk svärdotter och då vill man ju gärna ta del av hennes kultur 
och bakgrund. Och dina böcker har gett mig mycket…. Vi kommer att ta biltåg ner, 
för sedan kommer vi att åka runt i Spanien till en del av de platser som du inspirerat 
oss att besöka. Många hälsningar och än en gång tack för intressanta Spanien-
skildringar. 
Göran 
 
	  
Hej, jag har läst dina härliga böcker om Spanien, En färd genom historien och En stat 
flera nationer och nu försöker jag få tag på Spanien: Fiesta, men lyckas inte med det! 
Kanske har den inte kommit ut än? Annars, var kan jag köpa den?  
Bästa hälsningar /Liina	  
	  
Tack!  
Har just läst ut boken Spanien en stat, flera nationer och vill säga tack! 
Har bott 39 år i Euskadi och boken beskriver så utmärkt både regionen 
och utvecklingen. Det blev en ahaupplevelse! Tack!! 
Ana 
	  
	  
Ett	  enkelt	  Tack!	  
Har med stor förtjusning läst dina böcker, senast om Spaniens färd 
genom historien. 
Bra stilistik, gediget arbete, mycket intressant. Tack, 
mh 
Ingvald 
 
 
Tack!	  och	  Lycka	  till	  med	  ditt	  engagerade	  arbete	  att	  fördjupa	  vår	  kunskap	  
om	  Spanien.	  
Jan	  
 
 
Hej! 
Jag vill bara på detta sätt tacka dig för en utmärkt skriven bok - Spanien en färd genom tiden - som jag 
just avlutat med stort intresse och nöje. Jag har även tidigare läst bra böcker som skildrar Spaniens 
minst sagt brokiga historia. Ingen dock som lika väl också behandlar landets kultur, geografi, politik, ja 
tom sport och tjurfäktning och som därmed ger en sådan heltäckande bild av detta komplicerade land 
och dess förflutna. 
 För din information har jag också beställt dina böcker om Madrid och Barcelona och jag ser verkligen 
fram emot de två återstående böckerna i din trilogi om Spanien. Under tiden får jag "nöja" mig med att 
läsa om en annan bra författare som bl.a. skrev Och solen har sin gång och Döden på eftermiddagen! 
Med vänlig hälsning 
Jörgen 
 



 
 

Tack för en stimulerande och berikande läsning.  
Hälsningar, Johannes 
 
 

Hej. Vilken fantastisk bok! Jag har sträckläst din 
Spanien. Du får fram nya vinklar på sånt man visste eller 
trodde man visste! Det är verkligen ett storverk.  
Lars  
 
 

Du	  har	  satt	  mycket	  kött	  på	  några	  ben	  som	  hittills	  varit	  alldeles	  för	  
magra.	  Kvaliteten	  på	  den	  här	  boken	  ökar	  nyfikenheten	  på	  den	  
kommande. 
Torsten	  
	  
Du	  har	  gjort	  en	  kulturgärning!	  
Pierre	  
 
 
Vilken	  fantastiskt	  bra	  bok.	  Tack	  för	  läsupplevelsen.	  
Evita	  
 
 
Mycket bra bok. Lycka till med ditt jobb i Spanien! Ett stort tack ska du ha för att du ägnar 
dig åt att förklara för alla svenskar vad som händer i Spanien! 
Marianne 
 
 
 
Åh vad jag njuter av din Spanienbok. Den första vi läste var den om 
Kuba – den gjorde vår semester på ön fantastisk! 
Tack för allt du skriver, jag och hela familjen längtar till nästa bok! 
Under tiden njuter vi av Madrid. 
Helene m familj 
 
 
Tack för en bra bok, väntar med spänning på fortsättningen i serien!  
Läsare 
 


