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Alla svenskar verkar ha varit i Barcelona. Är det Sveriges mest populära stad att åka på storstadssemester till?
Nu har vi också gjort ett besök. Efter bara fem dagar i staden, oktober 2011, kan det inte bli mer än
några korta intryck att förmedla till andra. Några praktiska saker, några sevärdheter, några
tapasrestauranter och lite vad vi tyckte var bra och mindre bra.
Omedelbart efter resan tyckte vi att Barcelona kändes lite överreklamerad. Inte var den så
fantastiskt trevlig som alla säger och skriver om. Men nu, efter någon månad, känns det som om vi
gärna åker tillbaka. Ha tid att se fler saker, inte fundera på hur man hittar och tar sig fram, ta med
lite badkläder om det är rätt säsong, åka till den där parken, gå på en konsert,…

Utsikt över ett soldisigt Barcelona från ett av kyrktornen på Sagrada Família.

FC Barcelona
Jag hade aldrig tidigare förstått hur
stor betydelse fotbollen har i staden.
Tröjor, halsdukar och vimplar i
samklang med den Katalanska
flaggan. Regional patriotism är bara
förnamnet.
OS-stadion tar 55.000 åskådare,
fotbolls stadion – Camp Nou - tar
100.000! Säger en del om
prioriteringen.

Resa
Vi bokade en resa med Air Tours. Söndag –
torsdag. Egna lösningar blev inte lika prisvärda.
Allt praktiskt med biljetter, flyg med Norwegian
och hotell fungerade utan något som helst
problem. Vi är helnöjda.
Vi bodde på hotell Expo, alldeles nära
”centralstationen” (Estació de Sants) i de västra
delarna av staden. Även om det inte är speciellt
centralt beläget hotell var det ändå mycket
praktiskt ur transportsynpunkt.
Från flygplatsen El Prat – sydväst om staden – går det direkttåg bl a till stationen (pris drygt 3
Euro). Hotellet syns från stationen (max två minuters promenad). Från stationen går det två
tunnelbanelinjer (grön och blå). Dessutom stannar rundtursbussar (Hop On – Hop Off) där. Med
gröna tunnelbanelinjen kommer du snabbt till La Rambla – den intensiva cityavenyn, och vidare.
Med den blå bl. a. direkt till den berömda kyrkan Sagrada Família och vidare.
Rundtursbussar (Hop On – Hop Off)

Köerna vid en del hållplatser var långa. Och när det var så
vackert väder ville de flesta sitta på övervåningen, vilket
innebar att på en del populära sevärdheter blev väntetider.

Visst stannade vi
och kollade på
olika saker, men
den största
fördelen med
bussåkandet var
att få ett grepp
över staden med
sina ca 1,7 milj
invånare. Och vi
hade ett
fantastiskt väder!

Det finns två konkurrerande bolag.
Barcelona Bus Turistic (turkosfärgade
bussar) och Barcelona City Tours (röda
bussar). De turkosa är de som staden
själva driver. De röda är privata. Vet inte
om den ena var bättre än den andra. Vi
valde de turkosa bussarna. Biljetter finns
för en eller två dagar. Pris 23 euro resp.
30 euro. När du köper biljett följer det med
karta för de tre linjerna, hållplatser, platser
för byte mellan linjerna samt lite info och
reklam. Samt det viktigaste. Hörlurar. Välj
på 10 olika språk och bli guidad runt i
staden. Vi valde att under måndagen, vår
första hela dag, att åka runt, runt på de
olika linjerna och fick på det sättet en
utmärkt introduktion till Barcelona.

Att ta sig fram i staden
Beroende på hur mycket du väljer att se av olika
sevärdheter behöver du ibland ta dig lite längre
sträckor. Då tycker vi att tunnelbanan är ett utmärkt
alternativ. Snabb, effektiv och går ofta samt är lätt
att förstå. Dessutom ren och snygg.
Det finns ett Barcelona-kort som ger fria resor på
tunnelbanan, tåget till flygplatsen, några turistbåtar,
gratis entré till ett fåtal sevärdheter samt rabatter till
ytterligare museer och sevärdheter. Kortet finns för
2-3-4-5 dagar och kostar mellan 27-45 euro.
Många av stadens sevärdheter ligger relativt
koncentrerade och går utmärkt att promenera
mellan. Dessutom är för oss folklivet, pulsen och
möjligheten att stanna upp i ett gathörn, ta en öl
eller ett glas vin en del av upplevelsen. Kanske den
bästa.
De få sevärdheter vi var på, var så fantastiska att
de tog tid och fick ta tid – därmed mindre behov av
att åka som en skållad råtta under jorden.
Nästa gång kommer vi bara att lösa varsitt 10resors kort på tunnelbanan. Mycket mer prisvärt.
La Rambla – den centrala pulserande gatan.

Barcelona – Cykelstaden
Att det finns massor av vespor i staden, som i så
många andra stora städer längs Medelhavet, var
ingen nyhet. Men, att det i Barcelona finns ett
mycket väl utbyggt system för lånecyklar till
stadens invånare, visste vi inte. På en mängd
platser finns cykelställ med cyklar. Du köper ett
årskort (fungerar som en elektronisk nyckel) för en
mycket rimlig peng. Med kortet hämtar du ut en
cykel, cyklar dit du vill och lämnar tillbaka den på
vilken plats med låneställ som helst. Under natten
transporteras cyklar runt och fyller upp alla ställ på
ett jämt sätt. Jag tittade på en karta över
cykelplatser och det var lika många som fluglort
på en vindruta under sommaren.
Här har Barcelona mycket att lära svenska
kommuner om att göra miljömässiga satsningar.

La Rambla
Den tolvhundra meter långa avenyn är en pulserande magnet för alla. Turister som ortsbor! Alla
skriver om den, alla pratar om den och självklart skall vi besöka den. Vi var varnade av goda
vänner från att äta och dricka – det skulle vara mycket dyrt.
Vissa misstag tror jag att alla måste göra på egen hand. Inlärningen blir liksom mer effektiv. Det är
dyrt och kvaliteten ger mycket övrigt att önska. Bara några få minuter in på en tvärgatan är priset
lägre än hälften och kvaliteten mer än dubbelt så bra. Men visst är det kul att sitta och titta på det
pulserande gatulivet. Men, det kostar!
Söndagen var den
mest intensiva dagen
på gatan. Flest turister
och ortsbor. Fler
gatuartister och salustånd. Måndagen minst
antal besökare och
sedan ökade det på
under veckan. Vi
promenerade på
avenyn alla dagar vi
var där, både på dagar
och kvällar.
Antalet turister och
nationaliteter var
imponerande. Det är
inte bara svenskar som
turistar här.
Visst är det en speciell känsla att sakta strosa längs avenyn en ljum oktoberkväll och titta på
folk, salustånden, gatuartisterna och insupa atmosfären.

Antoni Gaudí (1852 – 1926)
Arkitekten som blev den katalanska modernismens främste företrädare och förmodligen en av
orsakerna varför så många vill komma till Barcelona och se hans skapelser. Vi besåg flera av hans
hus och parker från busstaket. Två av hans mästerverk besökte vi ordentligt. Den ofullbordade
kyrkan Sagrada Família och Casa Batlló.
Basílica de la Sagrada Família
Byggnationen av en ny kyrka påbörjades 1882. Året efter
övertog Gaudí ansvaret. Kyrkan är fortfarande
ofullbordad men byggnationerna fortsätter i enlighet med
Gaudís grundritningar, finansierade av besöksavgifter och
gåvor. I deras egen informationsskrift sägs att nu är mer
än halva bygget klart. 7 november 2010 invigde påven
Benedict XVI byggnaden och förklarade den för en kyrka
och öppen för gudstjänst.
Kyrkan är gigantisk stor, invändigt 4.500 kvm och rymmer
8.000 besökare till gudstjänst. Den har tre entréportar.
Två är klara, den tredje arbetas det med. Insidan verkar i
stort sett klar och är den vackraste och mest
imponerande kyrka jag någonsin sett!

Många byggnadskranar omger kyrkans torn.

Besökare kan gå in via två entréer. För enskilda
besökare gäller den västra. För grupper den östra.
Vi var där ca 15 min innan kyrkan öppnade och då
var kön ca 200 m! Från öppningsdags tills vi
passerade genom biljettluckan tog det ca 30
minuter. Vi köpte samtidigt guidning via personliga
bandspelare/hörlurar vilket fungerade
utomordentligt bra. Dessutom köpte vi hissbiljett
upp i ett av tornen. Observera att på hissbiljetten
finns både hiss och tid angiven. Så att du hamnar
på rätt plats/torn och i tid.
Utsidan är intressant och i stora stycken
spektakulär. Kanske jag kan vara lite tveksam till
den, men insidan är magiskt vacker. Fantastiska
ljusinsläpp, vackra glasmålningar och alldeles
omöjligt att fånga allt på en bild.

Casa Batlló
Huset skapades som en ombyggnation av en
privatbostad och var klart 1906. Idag ett
museum och tillika utsett till världsarv av
UNESCO år 2005. Byggnaden räknas som ett
av Gaudís mästerverk.
Även här brukar det vara långa köer, om än inte
tillnärmelsevis så långa som vid kyrkan. Vi hade
tur och kom in på en gång. Även här finns ett
system med hörtelefoner att lyssna på vid olika
informationspunkter.
Huset och dess innergårdar, rummen, hiss- och
trappschakt är alldeles sanslöst märkliga där
organiska former går igenom överallt.
Inte minst imponerad blev jag över hur smart
ventilationen genom rummen och huset var
utformade för att sommartid skapa svalka och
vintertid spara kvar värmen från eldstäderna.

Fasaden ut mot gatan

Den svampformade eldstaden i husägarens
(Josep Batlló) arbetsrum

Ett av de fantastiskt utformade
innerfönstren

Badstränder i centrala staden
Sugen på att både bada, sola
och uppleva storstad? Fungerar
utmärkt i Barcelona. Lite öster
om centrum ligger en hel radda
med sandstränder. Den
närmaste (på bilden) ligger
mellan centrum och OS-byn
med hamnen för
segeltävlingarna. De övrig
stränderna ligger lite mera
österut. Går alldeles utmärkt att
nå med antingen tunnelbana +
en kort promenad eller åk med
Hop On – Hop Off bussarna.

Port Olímpic
Inför olympiska spelen år 1992 revs hela det 4
km långa gamla hamnområdet och ersattes
med 2.000 lägenheter som blev OS-byn. Idag
lägenheter för Barcelonabor. Som en port mot
OS-hamnen ligger två skyskrapor som är
Spaniens högsta. Runt hamnen och längs den
långa palmkantade strandpromenaden ligger
massor av restauranter, nattklubbar och butiker.
I detta nybyggda område finns det gott om
häftiga höga hus att titta på. Den moderna
arkitekturens Barcelona.

Mat och dryck
Varje land, varje stad har sina traditioner
och vanor. Spanien och Barcelona har sina
mycket sympatiska varianter. På bara
några få dagar och måltider hinner man inte
pröva så mycket.
Luncherna gillade jag nog bäst. Sitta
utomhus, lite skugga i det varma vädret,
äta, ta ett glas lokalt vin, inte jäkta, betrakta
folklivet. Vi åt i gathörn och på små torg.
Ibland Menú del día. Dagens trerätters
meny för 10 Euro. Undrade varför de flesta
spanjorerna gick inomhus och åt i det
vackra vädret. I turistdistriktena var det ca
10-20% dyrare att sitta utomhus.
Tapas
Den mat vi starkast kopplar
samman med spansk
mattradition. Småplock mat.
Gärna äta före middagen
eller vandra runt och stanna
här och där. Ta en tapas
eller två, fortsätta till nästa
ställe. I böckerna står det att
sherry är en klassiker till
tapas – jag såg inte en enda
en som drack det.

Restaurant Trobadur

Två restauranter som vi tyckte var bättre än
de andra vi provade:
Trobador. Ingår i en kedja. Vi åt på den
som ligger på Ferran 46. En tvärgata till La
Rambla i Barri Gòtic-distriktet. Bra tapas,
bra mat till vettiga priser. Var överfullt de
kvällar vi var där.
Taller de Tapas. C.de Argentina 51. Trevlig
servering både utomhus på ett litet torg och
inomhus. Även denna restaurant i Barri
Gòtic distriktet men lite längre österut.

Lunchtid är vid 1-tiden.
Tapas efter 6 och middag
gärna efter 9. Plötsligt är
tomma restauranter överfulla
med köer utanför.

Saluhallar

Jag älskar saluhallar och marknader. Platser där lokalbefolkningen går och handlar. Vi var på
lokala saluhallar med utbud från mat till kläder, leksaker, husgeråd, slipa knivar,…
Till mer fashionabla. Ungefär mitt på La Rambla ligger en som verkligen fungerar som en
turistmagnet. Och ett utbud som även är anpassat efter turistens behov. Fast Food varianter, frukt,
pressad juice,…
Den spanska torkade skinkan
hänger överallt med priser
som är högst varierande. Jag
såg priser på upp till ett par
tusen kr/kilo.
Vi åt inte den dyraste men
den vi åt som tapas en kväll
var grymt god!

Folklivet
Så här en månad senare. Vad är det vi minns och kommer ihåg?
Tre saker: Folklivet, den fantastiska kyrkan Sagrada Família och de trånga gränderna i Gamla
staden. Alla tre värda en resa.

Information
Finns det massor av. Googlar du på
Barcelona får du 906.000.000 träffar!
Guideboken Första Klass Reseguider
tycker jag är suverant bra. Bra är också
boken Destination Barcelona.
Två websiter som jag gillar. Barcelona.se
samt som alltid, DN.se och sök under
resor.
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