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Har du någonsin träffat en person som inte gillar
Barcelona? Nej, jag tänkte väl det. Barcelona är en
enastående stad och ett omåttligt populärt resmål med
miljontals besökare varje år. Här finns en imponerande
historia, fantastisk arkitektur, underbar mat, eleganta
torg och trånga gränder. Staden har ett behagligt
medelhavsklimat och kan besökas året runt, och med en
flygtid på dryga 3 timmar från Sverige är Barcelona
perfekt för en weekendresa. Många olika bolag flyger till
Barcelona, så man kan ofta hittta billiga weekendresor
och sista minuten-resor.
Barcelona har under många år varit centrum för konst
och kreativitet. Berömda konstnärer som Picasso och Dalí
hade sina första utställningar här och för konstälskare
finns allt från berömda museer till Antoni Gaudís
modernistiska arkitektur. Är man mer intresserad av att
strosa runt och slappna av erbjuder Barcelona oändligt
många charmiga gågator, gröna parker, unika
vintagebutiker, och trevliga restauranger och barer.
Barcelona är bästa tänkbara destination för en
weekendresa!

S

aker att se och göra över en weekend

i Barcelona
Om det är första gången man besöker Barcelona finns det en hel del sevärdheter som
mer eller mindre är obligatoriska, även om man bara har en weekend på sig. Gaudis
massiva, och ännu ofärdiga katedral Sagrada Família i området Eixample är definitivt
en av dessa. Kyrkan började byggas i slutet på 1800-talet och Gaudi ägnade mer än 40
år av sitt yrkesverksamma liv åt projektet. Kyrkans flera fantastiska fasader är alla
distinkta, och interiören med sina massiva pelare är designad för att påminna om en
katalansk skog. Fler än fem miljoner turister besöker kyrkan varje år, så det kan vara
en bra idé att köpa biljetter och guidade rundturer i förväg. Det är i dagsläget oklart
när kyrkan kommer att stå färdig, men det lär inte bli innan år 2030.

Gamla stan och Raval
Barcelona är idealiskt för långa promenader, och när man är ute och går bör man inte
missa Barri Gòtic – stadens centrala kvarter vars välbevarade medeltidsbyggnader
har stått mer eller mindre orörda i 500 år. Här finns även många lämningar från
romarriket och är man historiskt intresserad kan man lätt tillbringa en hel dag med att
vandra runt i de trånga gränderna och besöka några av områdets många historiska
museer. Plaça Sant Jaume är en bra central utgångspunkt för en rundvandring. Det var
här romarna grundade Barcelona för 2 000 år sedan och de fyra kolumnerna av
templet Romà d’August står fortfarande kvar. Det ligger många charmiga torg i
området; på Plaça del Rei kan du beskåda några av Barcelonas viktigaste historiska
byggnader och även besöka stadens historiska museum. Ett stenkast från torget ligger
galleriet Sala Parés som öppnade sina portar på 1840-talet. Det var här Picasso hade
sin första utställning år 1905 och galleriet visar fortfarande intressant konst i en
vacker byggnad. Blir man trött i fötterna och behöver någonting som piggar upp finns
det bokstavligen hundratals caféer och restauranger i området, så slå dig ned på ett
charmigt torg och slappa någon timme innan du går vidare i labyrinten. Letar du efter
en privat oas mitt i stan kan du bege dig strax norr om gamla stan till Antic Teatre. Gå
in genom en liten port i väggen och du hamnar helt plötsligt på en underbar liten
innergård med träd, bord, stolar och en bar. Här hänger många av Barcelonas kreativa
typer och på teatern visas ofta nyskapande uppsättningar. Det är ett lite hemligt ställe
och typiskt Barcelona.
Från Barri Gòtic kan man snedda över den stora boulevarden La Rambla till det
bohemiska området Raval. Här finns utmärkta shoppingmöjligheter för dig som är
intresserad av vintagekläder, kuriosa och mindre butiker med unika föremål. Börja på
C/Riera Baixa där du hittar några av stans mest välkända vintagebutiker, som Billie

Jean och Lailo. Fortsätt sedan att gå vilse bland gränderna tills du hittar det du letar
efter, eller stanna till vid den berömda marknaden La Boqueria, där du hittar det
mesta i matväg. I Raval ligger det även mängder av barer och små jazzhak som är
perfekta för lite bohemt nattsuddande. Dyk in på Jazz Sí Club som har billig barmat
och livemusik alla dagar i veckan, eller testa den dammiga baren La Concha på C/La
Guàrdia.

Konst och arkitektur
I Barcelona finns det gott om konstmuseer och den som är intresserad kan tillbringa
många dagar med både äldre och samtida konst. Har man bara en weekend på sig kan
man förslagsvis börja på Joan Mirò-museet i Montjuïc som har över 14 000 verk av den
katalanske målaren. Byggnaden är ritad av Josep Lluís Sert och anses vara ett av
Europas vackraste museum. Har man tid kan man med fördel tillbringa en hel dag i
Montjuïc-området där det finns en hel del kulturella aktiviteter att ta del av, t.ex.
kulturcentret Caixa Forum, Mies Van Der Rohe-paviljongen, den botaniska trädgården
och den magiska fontänen Font Màgica de Montjuïc. Längst upp på kullen ligger
borgen Castell de Montjuïc som bjuder på enastående utsikt över både staden och
havet.
Lite mer centralt i Raval ligger det nybyggda moderna konstmuseet MACBA som ritats
av den amerikanske arkitekten Richard Meier. Museet lägger tonvikten på modern
konst visar utställningar som ofta lämpar sig bäst för konnässörer.

Parker och stränder
Barcelona är en otroligt grön stad och kan stoltsera med många fina parker. Ta en
långpromenad eller köp med dig lite jamón, oliver, getost och bröd och slå dig ner i
grönskan. Det milda medelhavsklimatet gör Barcelonas parker sevärda i princip året
runt.
Ciutadella-parken är en av stadens vackraste och mest populära parker. Den ligger
mitt i stan, bara ett stenkast från stranden, och är perfekt för det mesta: fotboll,
picknick, flanerande eller stilla reflektioner från en parkbänk. I parken ligger det
Moderna konstmuseet, Barcelonas djurpark och byggnaden Castell dels Tres Dragons
(de tre drakarnas slott).
Tycker man om labyrinter ska man absolut besöka Parc del Laberint d’Horta som
ligger norr om centrum. Det här är stans äldsta trädgård (grundad i slutet av 1700talet) och med 55 hektar grönområden finns det bra möjligheter att hitta en egen och
privat del. Parken får sitt namn från en väl tilltagen labyrint gjord av cypresser som är
kul för både stora och små.
Vill man uppleva Guadis arkitektur på nära håll är Parc Guell i nordvästra Barcelona
ett måste. Parken saknar motstycke i världen och Guadis mästerverk står idag med på
UNESCO:s världsarvslista. Här trängs terrasser, trappor, hus, tinnar och torn i
moderna former och platsen liknar ingenting annat. En självskriven och unik
upplevelse, oavsett om du är här över en weekend eller för ett längre besök.

Under sommarmånaderna anordnas många gratiskonserter i Barcelonas parker
under benämningen ”Musica als Parcs”. Köp med en picknick och njut av både jazz och
klassisk musik på kvällskvisten.
Barcelona har mer än 4 km stränder mitt i stan och besöker man staden under
sommarhalvåret kan det vara skönt att ta sig en promenad längs med havet i den
svalkande brisen för att titta på folk och kanske Frank Gherys massiva fiskskulptur
Peix. Är man ute efter att bada finns det trevligare stränder utanför centrum. Hoppa
på tåget mot Mataró (från bl.a. Plaza Catalunya, Arco de Triumph) och gå av vid
Montgat (10-15 minuter). Här finns en fantastisk strand, trevliga fiskrestauranger, bra
barer och en surfskola. Är man inte badsugen är det aldrig en dålig idé att slå sig ned
med ett glas cava och titta ut över Medelhavet.

Mat
Det katalanska köket är vida berömt och det är inte svårt att hitta god mat i Barcelona.
Gör man en weekendresa med fokus på mat och middagar ska man se till att boka bord
i god tid då många av Barcelonas finare restauranger är bokade flera månader i
förväg. Det finns alla möjligheter att spendera massor av pengar på unika
matupplevelser i Barcelona , men det finns också många prisvärda små restauranger
som serverar traditionella rätter. Barcelonas mest berömda kock, Ferran Adrià, har
stängt sin världsberömda restaurang El Bulli men har fortfarande ett par järn i elden.
Prova hans tapasrestaurang Tickets (som drivs av brodern Albert Adrià) för intressanta
tolkningar av spanska klassiker. För fisk och skaldjur är området Barceloneta i
närheten av havet idealiskt. Här kan man få fantastiskt god paella och prova lokala
specialiteter som knivmusslor och hjärtmusslor. Prova Can Canassa som ligger vid
Plaça de la Barceloneta för en opretentiös och prisvärd middag.

V

isste du att...?

Trots hård konkurrens från historiska museer och konstmuseer i världsklass är
Barcelona FC:s museum på Camp Nou stadens mest välbesökta museum med fler än
1,5 miljoner besökare varje år.

T

räffa lokalbefolkningen

Om man vill komma bort från storstaden och lugna ner tempot lite grann kan man åka
till området Sarria som ligger strax norr om centrum. Det är lite bykänsla över
alltihop, förmodligen för att området var en självständig stad fram till 1921. Här hittar
man inga turister, men däremot många charmiga gator, plazas och små affärer. Börja
vid gatan Major de Sarria och promenera runt på de lugna gågatorna. Dyk in på ett
lokalt bageri, eller avnjut ett glas rött med några patatas bravas på en av områdets
barer.

Fotboll
Är man sportintresserad är ett besök på Barcelonas fotbollsmecka Camp Nou
självskrivet. Stadion är störst i Europa och på hemmamatcherna samlas 98 000
åskådare för att se Messi, Neymar och övriga laget bjuda på fotboll i världsklass.
Säsongen pågår mellan augusti och maj och förköpsbiljetter är ett absolut måste. Om
man inte vill trängas på Camp Nou erbjuder Barcelona även basket och handboll i
toppklass.

