Mallorca oktober 2009
Palma de Mallorca
Det var egentligen två saker som avgjorde att
vi åkte till Mallorca på höstlovet. Vi hade
aldrig varit där någon gång och det är kort
flygtid.
Denna sista veckan i oktober är också sista
veckan för ”vanligt” charterflyg. Inte troligt att
det skulle vara badväder. Alltså valde vi att bo
i Palma – huvudorten på ön.
Mallorca har ca 862.000 fasta invånare varav
ca 376.000 bor i Palma. Ön besöks av ca 10
miljoner turister varje år = ca 200.000 varje
vecka!. Kan det finnas någon del av Palma som
kan var mer genuint än någon annan? Allt
borde kretsa kring turister.

Hotell Tryp Bellver
Vi valde ett turistiskt hotell i västra delen av staden, efter strandpromenaden, och med en magnifik
utsikt över Puerto de Palma. Jättebra hotell, fantastisk frukost, kvällssol för oss som bodde på
hotellets västra sida (på östra sidan fantastisk utsikt in över Palma med katedralen som en krona
högst upp). Dessutom var det nära till busshållplatser så att vi kunde bespara oss många steg när vi
snabbt ville ta oss till mer avlägsna delar av staden.

Saluhallen
Vart vi än reser ser vi det som en
självklarhet att leta rätt på den
lokala saluhallen eller marknaden.
Ibland finns det många
marknadsplatser, ibland någon
som ambulerar mellan orterna. Vi
hade glömt att kolla i planeringen
var den lokala
marknaden/saluhallen låg i Palma.
Till vår glädje låg den på bekvämt
gångavstånd från hotellet.

Paella
Denna spanska ”national-rätt”
vi alla Spanien -besökare
någon gång har ätit. Mer eller
mindre bra. Paella på
saluhallen i Palma. I ett av de
minsta köken vi sett lagade två
stadiga matronor, stående på
ett golv täckt av
kartongskivor, den kanske
allra godaste paellan vi ätit. En
gemensam tallrik, varsin gaffel
och varsin öl!

Att skära den lufttorkade skinkan är ett
hantverk. Skinkan spänns fast i en ställning
och med stadig hand och vass kniv skärs
tunna, tunna skivor ut. Inga skärmaskiner här
inte.

Matställen
I kvarteren kring saluhallen
fann vi våra favoritställen.
Visst fanns det gott om icke
spanskspråkiga (mest engelsktalande) besökare och ägare av
de små matställena. Små
vinbarer, barer, tapasställen
och restauranger.

På Los Anafes åt vi ofta tapas. Där fick vi bl.a.
en spansk hårdost med en fantastisk marmelad.
Marmeladen bestod av spagettipumpans inre
och kallades för Ängels hår. Den fanns färdig på
burk att köpa i det stora varuhusets
matavdelning och efter mycket letande fann vi
den.
Vi köpte med några burkar hem och då och då
njuter vi marmeladen med en bit god Manchego
ost.

Restaurant Fabrica 23
På samma gata som Los Anafes ligger detta
alldeles underbara och opretentiösa ställe.
Dagens långsamma lunch med tre rätter
(förrätt, rätt och dessert) och husets vin för
15 euro! Och vilka rätter!
Här bredvid en av förrätterna. Sallad med
marinerad ansjovis, bakad paprika,
grapefrukt klyftor, ruccola och en ljuvlig
dressing.

Med tåg till Soller
Från järnvägsstationen i nordöstra
delen av Palma finns även en
smalspårig järnväg till den
charmiga lilla staden Soller.
Staden ligger efter Mallorcas
bergiga nordvästra kust, nästan
rakt norrut från Palma. Järnvägen
är från 1912 och slingrar sig
genom landskapet och genom
långa tunnlar upp till staden.
Resan tar ca en timme.

Staden ligger högt upp i Sollerdalen och från
järnvägsstationen tog vi den skrangliga orange
spårvagnen ner till Port de Soller. En resa som
under ca 20 min slingrar sig tätt intill hus och
trädgårdar. Port de Soller kändes lite som en
luggsliten pärla. Bättre att stanna en längre stund i
Soller.
Där finns ett alldeles underbart litet torg, kantat av
matställen, gallerier och affärer. Allt skuggat av
högväxta plataner. Om man följer spårvagnsspåren
knappt hundra meter mot havet finns en gudomlig
glassbutik på vänster sida. Ta apelsinglassen!
Staden är känd för sina orange frukter.

Chopin och Valldemossa
Det är märkligt hur väl Chopins korta besök på
Mallorca har utnyttjats till att dra turister till
den lilla bergsbyn Valldemossa.
Chopin och hans ”sambo” författarinnan
George Sand bodde på klostret 1838-1839.
Klostret har små fantastiska trädgårdar utanför
rummen med en makalös utsikt över
landskapet. Det är lätt att förstå varför Chopin
valde att kurera sin lungsjukdom här.

Vi åkte buss till Valldemossa. Bussnätet
är väl utbyggt och billigt att åka med.
Däremot bör man inte vänta med att ta
sista turen hem. Det kan snabbt bli fullt
på bussen och då kommer de sista inte
med. Vi vet! Vi slogs om de sista
platserna hem från Soller en kväll och
under mångas protester vann vi!
Chopin ligger begravd på den stora
”kändiskyrkogården” i Paris. Se vår
reseberättelse därifrån.

Palma de Mallorca

Palma är en stad att promenera i.
Framförallt kvarteren bakom
katedralen med alla sina vindlande
gränder och plötsliga överraskande
torg. Matställen och barer ligger så
tätt att ingen behöver dö av törst.
Katedralen är ett tydligt landmärke
som reser sig mäktigt och högt över
allt annat.
I stadens sydvästra hörn, nära havet
ligger Museu dés Bauluard i en
gammal fästning. Ett alldeles
utmärkt ställe för lunch med lättare
rätter. Utsikt över katedralen och
hamnområdet med alla sina stora
lyxbåtar.

Men Palma är också en levande
fiskehamn. Små och stora fiskebåtar.
Gubbar som rensar nät och en lyxig
fiskerestaurang nere i hamnområdet.
Att avsluta dagen med en liten skål
oliver och ett glas öl/vin och njuta av de
sista solstrålarna tillhör det lilla
formatets lycka.
Mer att läsa finns bl a på DNs hemsida
under resor. Sök på Mallorca. Många
bra reportage.
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