
Onlinerejse til Madrid og Spanien - onsdag den 25. januar 2023
PROGRAM
Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve at komme på 
Zoom-programmet, hvis man ikke har prøvet det før. Hvis 
det driller, kan du ringe på tlf. 70 26 36 66 og få hjælp fra os.

Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man kan koble sig på 
rejsen til løs samtale.

14.00 Velkomst – ved DEO’s stifter Finn Ellegaard

14.10 Introvideo om Madrid

14.25 Michael B. Lauritsen giver en historisk, samfunds-
mæssig og politisk intro

14.55 Pause

15.05 Interview mellem Michael og Carsten Humle bæk, 
PhD og lektor ved CBS med speciale i blandt an-
det historiepolitik i Spanien og forholdet mellem de 
selvstyrende regioner og centralmagten. Vi taler om, 
hvordan Madrid blev region, og med udgangspunkt i 
Madrid diskuterer vi forholdet mellem stat og regio-
ner (centralmagt og decentralisering) og nogle af de 
konflikter og magtkampe, der har været om kompe-
tencefordelingen, som på forskellige måder involve-
rer Madrid som hovedstad og som region.

15.30 Optaget og tekstet interview mellem Michael og Vera 
Bartolomé fra Madrid-kontoret ved den venstreori-
enterede tænketank Rosa Luxemburg Stiftung, om 
Madrids største udfordringer (kommune og region), 
om venstrefløjens muligheder ved det kommende 
byrådsvalg i Madrid den 28. maj, om venstrefløjens 
stilling i Madrid i dag – og lidt om udsigterne op til 
parlamentsvalget i efteråret 2023.

15.40 Live spørgerunde med Vera Bartolomé om de poli-
tiske udfordringer for Spanien og Madrid i dag set fra 
venstrefløjen.

15.50 Pause med mulighed for at gense intro-videoen

16.05 Interview mellem Michael Lauritsen og Jens Ulrich 
Pedersen, der har boet i og omkring Madrid siden 
han blev udstationeret i 1991 og har spansk familie. 
Han har skrevet fast for Jyllands-Posten, Politiken, 
Dagbladet Børsen og Kristeligt Dagblad - og arbejdet 
freelance for DR og TV2, samt desuden med over-
sættelser, indtalinger og forskellige former for rejser 
på den Iberiske halvø. Vi taler om, hvordan Madrid 
har udviklet sig som by gennem årene, hvordan byen 
er at leve i og om byens ledelse.

16.30 Interview mellem Michael og Eva Liébana, der si-
den 1975 har været bosat i Madrid. Hun har ledet 
danskafdelingen ved Escuela Oficial de Idiomas på 
Complutense universitetet i Madrid fra 1986 til 2015 
og har arbejdet med oversættelse af både littera-
tur og lovtekster. Vi taler om forskellige aspekter af 
hverdagslivet i hovedstaden Madrid med god plads 
til spørgsmål fra deltagere.

17.00 Vi siger farvel og tak for i dag

Rejsen ledes af Michael B. Lauritsen, 
cand.mag. i historie og Europastudier, senior 
projektleder i DEO, bosat i Spanien siden 2019. 

Mad i Madrid 
Madrids køkken er berømt. Siden Madrid blev hovedstad i 1561, har den kulinariske udvikling afspejlet mødet mellem de 
traditionelle retter i Al Andalus og indbyggerne på resten af halvøen. Desuden har køkkenet delt sig i en aristokratisk retning 
med fin mad, samt en mere folkelig retning. Den historie har sat et aftryk på Madrids køkken i dag, hvor der er tradition for at 
fusionere/krydse forskellige køkkener. Frisk fisk og skaldyr transporteres hver tidlig morgen ind til hovedstaden, så det findes 
altid friskt i Madrid. De fleste spanske retter og køkkentraditioner er selvfølgelig repræsenteret i byen, men her alligevel nogle 
udvalgte retter, som er karakteristiske for byen. 

Cochinillo eller Tostón asado er ovnstegt, meget ung pattegris

Callos a la Madrileña, lækker gryderet, indmad, ben, brusk, fødder etc. kogt i time-
vis over lav varme, typisk fra svin eller ko, sammen med kikærter, chorizo, blodpølse, 
bacon, skinke, hvidløg, laurbær, salt, cayennepeber, olivenolie og tomat

Cocido madrileño, kikærte-gryderet med nudler, kød og grøntsager, kartofler, gu-
lerødder, kål, måske porre og squash, skinke, baconstykker, kylling, chorizo, knogle 
med marv med mere

Bocadillo de Calamares, blækspruttesandwich, en delikatesse, panerede og stegte blæksprutteringe med citron, olivenolie 
og salt i sandwich. Uden andet til end en lille kold øl (caña)

Caracoles a la Madrileña, vinbjergsnegle tilberedt med hvidløg, olie, persille, cayennepeber, chorizo og skinke

Derudover skal man også huske at spise tapas i La Latina-kvarteret, Orejas a la Plancha (stegt svineøre), Patatas bravas (stegte 
kartofler), Tortilla (kartoffelomelet), Huevos rotos (spejlæg på pommes frites med skinke), Churros med chokolade (friturestegt 
dej) og Torrijas (hvedebrød blødt op i mælk og smørstegt på panden med kanelsukker).

 

Glaspaladset (Palacio de cristal) i Retiro-parken i Madrid



MADRID

GALICIEN

Regionen Madrid er en af 17 autonome regioner i Spanien 
(comunidades autónomas), oprettet med selvstyre-statutten 
af 25. februar 1983. Regionens hovedstad er Madrid, som 
også er hovedstad for hele Spanien. De øvrige spanske regi-
oner er inddelt i distrikter, men Madrid udgør blot ét distrikt.

Med et areal på 8.028 km² (Danmark 42.951 km², Spanien 
505.990 km²) er regionen den sjette mindste i Spanien og 
udgør blot 1,6 % af Spaniens territorium, men målt på befolk-
ning er regionen med 6,769 millioner indbyggere Spaniens 
tredjestørste efter Andalusien og Catalonien. 

Den er også Spaniens med afstand tættest befolkede region 
med over dobbelt så stor befolkningstæthed som de næste 
på listen, Baskerlandet og De Kanariske øer. 

Madrid ligger stort set midt i Spanien og regionen grænser 
mod syd og øst op til Castilla-La Mancha og mod nord og 
vest op til Castilla-León. 

Den befinder sig på den enorme spanske højslette, La Me-
seta, og det meste af regionen ligger imellem 600 og 1.000 
meters højde. Mod nord befinder sig dog bjergkæden Sierra 
de Guadarrama, hvor højeste punkt Peñalara rejser sig i 2.428 
meters højde. Sierra de Guadarrama er del af det såkaldte 
Sistema Central, der deler den iberiske halvø mellem nord og 
syd. På grund af den høje beliggenhed kan vintrene være kol-
de, med is og sne, mens somrene er ekstremt varme. Floder-
ne Jarama, Henares og Manzanares har alle afløb fra Sierra 
de Guadarrama mod syd ned gennem regionen. 

Trods den høje befolkningstæthed er der flere større natur-
parker i regionen, og de lægger territorie til flere sjældne 
ørne og gribbe, såvel som los, stenbuk, krybdyr og slanger. 
Landskabet er foruden bjerge præget af store åbne kornmar-
ker og nåletræer, og her dyrkes vin, korn, solsikke og oliven.

Regionens samlede økonomi udgør 19,2% af Spaniens samlede 
BNP med omkring 14% af Spaniens befolkning, og siden 2018 er 
Madrids økonomi lige netop større end Cataloniens. Disse to øko-
nomier er væsentligt større end de øvrige spanske regioners. Næ-
ste på listen er Andalusien og Valencia.

Madrid er også Spaniens rigeste region, opgjort i BNP per indbyg-
ger, med en lille margen til Baskerlandet og Navarra. De ligger alle 
tre over EU-gennemsnittet. Herefter følger Catalonien, Aragonien, 
De baleariske øer og La Rioja, som alle har en højere indtjening per 
indbygger end det spanske gennemsnit.  

Omkring 50% af regionens indbyggere bor i byen Madrid, og de 
genererer 66% af regionens BNP.

Regionen Madrids befolkning, geografi og økonomi
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Hovedstaden Madrid 
Madrid er Spaniens største by målt på indbyggere og EU’s an-
denstørste efter Berlin. Storbyområdet udgør det tredjestørste 
i EU (1. Paris, 2. Ruhr, 3. Madrid, 4. Milan, 5. Barcelona). 

De ti største byer i Spanien:
 1. Madrid: 3,2 mio. (storbyområde: 6,7 mio.)
 2. Barcelona: 1,6 mio. (storbyområde: mio.)
 3. Valencia: 810.000
 4. Sevilla: 700.000
 5. Zaragoza: 670.000
 6. Málaga: 570.000
 7. Murcia: 440.000
 8. Palma de Mallorca: 400.000
 9. Las Palmas de Gran Canaria: 380.000
10. Bilbao: 340.000

Madrid er forbundet med resten af Spanien via hovedveje, mo-
torveje, Spaniens største lufthavn og højhastighedstog. Højha-
stighedstogene, de såkaldte AVE-tog opereret af RENFE, når 
otte af de ti største byer i Spanien (på nær to, der ligger på 
øer), og er efterhånden direkte forbundet med alle dele af Spa-
nien. Spaniens højhastighedstog-strækning (HSR-net) er med 
samlet 3.622 km den længste i Europa og det længste system 
i verden efter Kina.

Madrid er centrum i Spanien, ikke kun økonomisk, men også 
politisk og kulturelt. Byen er Sydeuropas finanscentrum, og der 
befinder sig flere virksomhedshovedkvarterer i byen, foruden 
regering og ministerier, 17 universiteter, 30 research-centre, 
store kulturinstitutioner, modevirksomheder og industri. Ser-
vicesektoren udgør omkring 86% af Madrids BNP, fulgt af in-
dustri og konstruktion. 
Madrid er Europas anden højeste beliggende hovedstad i 657 
meters højde (efter Andorra la Vella).
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