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min stad madrid

Den gamla matmarknaden Mercado de
San Miguel, belägen bakom Plaza Mayor, har efter ombyggnad blivit ett gastronomiskt tempel och ett av Madrids
populäraste ställen för moderna tapas.

Thomas Gustafsson är Sydsvenskans medarbetare i Madrid.

maka
lösa
madrid
Tapas, konst, flamenco, tjurfäktning, shopping och fotboll.
Det går inte att vara oberörd
inför Madrid. Här finns det
bästa av det bästa från Spaniens alla delar.
text & foto: Thomas Gustafsson
resor@sydsvenskan.se

”Med drygt
sju miljoner
invånare är
Madrid EU:s
tredje största metropol
efter London
och Paris. Här
finns storstadshetsen.
Kommersen.”

Redigering: Karin Sandqvist
karin.sandqvist@sydsvenskan.se

D

e flesta som kommer till
Madrid första gången blir
överrumplade av stadens
storlek, några av mina vänner har till och med blivit förskräckta. Madrid är intensivt. Med drygt sju
miljoner invånare är Madrid EU:s
tredje största metropol efter London
och Paris. Här finns storstadshetsen.
Kommersen.
Men om man lämnar de stora avenyerna och breda boulevarderna möter man en annan sida av Madrid. Det
är som att förflyttas till en småstad
där alla verkar känna varandra.
Min stadsdel är La Latina. Här har
jag bott sedan början av 1990-talet.
Fortsättning på nästa uppslag
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1. Tjejerna på tapasbaren La Perejila serverar Madrids godaste köttbullar. 2. Centralt belägna Retiroparken, en paus från storstadspulsen. 3. Grillade champinjoner, läckra tapas!
5. Vad sägs om halstrade räkor? Här på baren El Abuelo. 6. Lämnar man de stora avenyerna hittar man små sköna torg. 7. Flamenco på Las Tablas. Den genuina flamencokulturen
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4. Barerna på gatan Cava Baja är populära.
skyddas numera av Unesco. 8. Paradgatan Gran Vía, Madrid är en monumental stad med ett livligt nattliv.

Att gå från bar till bar och provsmaka olika tapas är en av Madridbornas käraste sysselsättningar
La Latina ligger centralt, en kort promenad från Puerta del Sol och Plaza
Mayor. Gatorna är kullerstensbelagda
och slingrar mellan brokiga hus. På
parkbänkarna på Plaza de la Paja sitter gamlingar och matar duvor och i
kvartersbaren intill möts grannar för
att diskutera det som är viktigt här i
livet, som fotboll och priset på skinka.
När jag flyttade till La Latina var det
sällan jag mötte andra än kvarterets invånare. Som ung student hade jag rört
mig i Malasaña, den rockiga stadsdelen
norr om paradgatan Gran Vía. La Latina var lugnare. Men samtidigt en genuin stadsdel med kultur och folkliv.
Nu fylls gränderna av människor.
Under helgerna kommer nöjeslystna
från de nya förorterna för att gå på
tapasrundor. Många av småbutikerna och verkstäderna som fanns förr
har förvandlats till barer. En hel del
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Madrid

SPANIEN

”Det finns inte någon
liknande stad i världen. Ingen lika spännande, kontrastfylld och föränderlig.
Som samtidigt är
både tryggt europeisk och så långt ifrån
svenskt lagom det
går att vara.”

spanska och utländska turister trängs
också på trottoarerna och tapasbarerna. I mitt kvarter finns 78 barer.
Ibland får jag frågan varför jag fastnade för just Madrid, och ibland, får
jag erkänna, undrar jag samma sak.
Det är aldrig tyst. Det är alltid mycket folk.
Men så känner jag efter. Och inser
att det inte finns någon liknande stad
i världen. Ingen lika spännande, kontrastfylld och föränderlig. Som samtidigt är både tryggt europeisk och så
långt ifrån svenskt lagom det går att
vara.
Madrid är dessutom en levande
stad. Här bor folk inne i centrum
medan kontor och arbetsplatser ligger i de nya stadsdelarna.
När jag avslutar dagens arbete och
slår mig ner på en av uteserveringarna på Plaza de la Paja känner jag mig
hemma. Medan mörkret faller och

gamla och nya vänner ansluter till
sällskapet finner våra samtal oväntade vägar. Fat med tapas skickas runt.
Planerna för kvällens fortsättning diskuteras. Alla möjligheter ligger öppna.
Det traditionella utelivet är det som
tydligast skiljer Madrid från storstäder i norra Europa. Människor träffas och umgås på lokal i stället för att
stressa hem till sitt när arbetsdagen
är slut. Utelivet här har på många sätt
utvecklats till en egen kultur.
Att gå från bar till bar och provsmaka de olika barernas tapasspecialiteter
är en av Madridbornas käraste sysselsättningar och så även för mig. Just
den här kvällen går vi till tre favoritbarer vid gatan Cava Baja, på första
stället är det baskiska pintxos som gäller, nästa har skaldjur som specialitet.
Tapasrundan avslutas på den skojiga
baren La Perejila som har Madrids goSöndag 5 juni 2011 sydsvenskanh

daste köttbullar. När det är för mycket
folk i mina kvarter, ofta på fredagar,
blir det en runda vid Plaza de Olavide
i stället, ett torg nära metrostationen
Glorieta de Bilbao. På lördagar träffas
vi på en tapasbar som är känd för sin
Ibericoskinka och ligger på Calle de
Ponzano i närheten av uppgången till
metrostationen Alonso Cano.
Jag återkommer till mina favoritställen regelbundet. På Cervecería
Alemana vid Plaza Santa Ana är korven god till perfekt skummad cañas,
alltså små fatöl. På torgets motsatta
sida ligger Restaurante Viña P, i deras tapasbar beställer jag friterade
calamares, bläckfiskringar. Där finns
dessutom Madrids bästa gazpacho,
den spanska kalla soppan som ursprungligen kommer från Andalusien
i södra Spanien.
Beläget mitt i landet på en högplatå
655 meter ovan havet saknar Madrid
sydsvenskanh Söndag 5 juni 2011

egentligen alla egna förutsättningar
till överlevnad. Men när staden utropades till huvudstad år 1561 var det
just läget som var avgörande. Madrid
blev maktens boning i dåtidens mäktigaste imperium.
Ännu i dag fungerar Madrid som den
sammanhållande kraften i ett i övrigt
splittrat land. Madrid är Spaniens
hjärta. Men framför allt är Madrid
ett koncentrat av allt det bästa från
Spaniens alla delar. Här finns den
spanska kulturen, maten, männi
skorna. Här finns det gamla, traditionella och det supermoderna. Här
finns dessutom ursprunget till Latinamerika. Precis som London är den
engelsktalande kulturens vagga och
Paris franskhetens högborg är Madrid den spansktalande världens kulturella centrum.
Förr var det de modigaste männi

Min stad
■■I artikelserien ”Min stad”
berättar Sydsvenskans medarbetare runt om i världen om den
stad de lever i. Tidigare avsnitt:
Tokyo: Maria Ahlgren
Istanbul: Tomas Thorén
Bangkok: Mattias Sköld
Nairobi: Jeppe Villadsen
Rio: Henrik Brandão Jönsson
New Delhi: Mikael Bergstrand
Kairo: Eva Plesner
Paris: Magnus Falkehed
■■ Samtliga avsnitt finns på
sydsvenskan.se/resor.

skorna från provinserna som flyttade hit. Det är förklaringen till att
Madrid är den mest spanska av alla
spanska städer. För att inte känna sig
vilsna tog de inflyttade med sig traditionerna hemifrån. Nu är det latinamerikaner och européer som kommer hit.
Madridborna, los madrileños, är
stolta. Ibland är de på gränsen till arroganta. Men ingen annan stad jag
känner har en lika generös, tolerant
och nyfiken befolkning.
Tack vare att de flesta Madridbor är
inflyttade eller barn till inflyttade så
kännetecknas staden av en stor öppenhet. Här finns utrymme för subkulturer, homosexuella och egensinniga bohemer. I Madrid behöver man
inte vara länge för att få vänner.
Resfakta på nästa uppslag
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Snabbguide madrid

Flyg
■■SAS/Spanair och Iberia har

dagliga direktflyg från Kastrup
(drygt 3 timmar). De flesta
researrangörer säljer weekendpaketresor med flyg och hotell.

ta sig runt
■■För den som vill hålla i pengarna går metron från Barajasflygplatsen till centrum för två
euro. Metro kostar annars en
euro per resa (en euro i tillägg
från flygplatsen). Taxi är hälften
så dyrt som i Sverige. Taxi från
flygplatsen till hotellet kostar
runt trettio euro plus flygplatstillägg på fem euro.

BO 
Budget
■■Hostal Victoria precis intill

Mellan
■■Hotell De Las Letras har

bästa läget vid Gran Vía och
är snyggt modernt, från
1100 kronor natten. Gran
Vía 11. Tel +34 915 237 980,
www.hoteldelasletras.com.
■■Radisson Blu Prado är
kedjans nya hotell som ligger
nära alla museer, från 1 500
kronor natten. Calle Moratin
52, Tel +34 915 242 626,
www.radissonblu.se.

Lyx
■■Urban Hotel är alternativet
för den som bara nöjer sig med
det trendigaste och vill mingla
med världsstjärnor. Carrera de
San Jerónimo 34.
Tel: +34 917 87 77 70,
www.derbyhotels.com.
■■Palace Hotel ger histo-

ria och klassisk lyx, här har
alla storheter bott, kostar från
1 900 kr natten. Plaza de las
Cortes 7. Tel +34 913 60 80 00,
www.westinpalacemadrid.com.

ÄTA 
Budget
■■Tapasrundor kan bli billiga

om man hoppar över de finaste
delikatesserna, se alltså upp med
den läckra Ibericoskinkan om du
vill hålla i plånboken. De bästa
områdena för tapasrundor är
runt torgen Plaza Santa Ana och
Plaza Mayor och gatan Cava Baja.

Mellan
■■Casa Botín är världens äldsta

restaurang enligt Guinness
rekordbok och riskerar alltså
att bli en turistfälla, hit vill alla
gå. Men menyn med förrätt,
helstekt spädgris och dessert är
prisvärd, en halvflaska vin ingår
också. Cuchilleros 17. Tel: +34
91 366 42 17, www.botin.es.

■■Restaurante Viña P severar
klassiska rätter utan konstigheter till bra priser. Beställ in olika
tapasförrätter som ni delar på
och kanske en huvudrätt, missa
inte gazpachon. Plaza de Santa
Ana 3, Tel +34 91 531 81 11.
■■Ribera do Miño är krogen för
skaldjursfrossaren som vill ha
det robust och folkligt. Att stiga
in i lokalen är som att förflyttas
till Galicien. Stängt måndagar,
då finns inte färska skaldjur.
Santa Brigida 1. Tel: +34 91
521 9854, www.marisqueria
ribeiradomino.com.

Lyx
■■Casa Lucio är stadens bästa
krog för traditionell spansk
mat, hit kommer kung Juan
Carlos ibland. Inte snobbigt
utan gedigen och tung spansk
stämning. Svårt att få bord.
Cava Baja 35. Tel: +34 91 365
32 52, www.casalucio.es.
■■La Terraza del Casino är
Madrids lyxigaste gourmet
restaurang, här serveras ny innovativ mat skapad av världens
bästa kock, Ferrán Adría. Fantas-

tisk miljö, skyhöga priser. Alcalá
15. Tel: +34 915 321 275,
www.casinodemadrid.es.

NÄR?
högsäsong
■■Madrid är som bäst under

hösten som är lång och mild.
Våren är också bra men kan
vara ostadig även om det sällan
regnar. Mellan den 15 juli och
15 augusti är det hett, under
vintern är det kyligt men betydligt skönare än i Sverige.

GÖRA 
tips
■■Världens bästa fotboll spelas
på Real Madrids hemarena Santiago Bernabeu, världens bästa
matadorer uppträder på arenan
Plaza de Toros Las Ventas och
världens bästa flamencoartister
uppträder regelbundet på stadens flamencolokaler.

■■Tre bra flamencoställen:
■■Las Tablas, Plaza de España

9, www.lastablasmadrid.com.
■■Cardamomo, Calle Echegaray 15, www.cardamomo.es.
■■Casa Patas, Calle Cañizares
10, www.casapatas.com.

Grundkurs museum
■■Museo Nacional del Prado är
det stora klassiska konstmuseet med verk av mästare som
Velázquez, Rubens och Goya.
Öppet: tisdag–söndag 9–20,
www.museoprado.es.
■■Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofia är national
museet för modern konst med
verk av mästare som Picasso,
Dalí och Miró. Här hänger Picassos Guernica, världens mest
kända moderna konstverk.
Öppet: måndag–lördag 10–21,
söndag 10–14.30. Stängt tisdag, www.museoreinasofia.es.

Överkurs museum
■■Museo Thyssen-Bornemisza
visar den stormrike baronen

Thyssen-Bornemiszas konstsamling. Öppet: tisdag–söndag
10–19, www.museothyssen.org.
■■CaixaForum Madrid är ett
nytt kulturhus där byggnaden
i sig är en stor attraktion. Öppet: måndag–söndag 9–20,
www.lacaixa.es/ObraSocial.

KÖPA    $
priserna
■■Spanskt mode och skor är
bra köp. I kvarteren runt gatorna Fuencarral och Hortaleza
ligger småbutikerna vägg i
vägg med ungdomligt mode.
Längs paradgatan Gran Vía
och kvarteren runt Plaza Callao och Puerta del Sol har de
stora spanska modekedjorna
sina varuhus. Exklusivare
märkeskläder i Salamanca, det
klassiska modeområdet med
gatorna Serrano, Goya och
Velázquez.
■■Under söndagsförmiddagen
går det att fynda på loppmarknaden Rastro vid kvarteren
kring metrostationen Latina.

           
              
   
Konsumentservice 020-78 80 20 www.carlsbergsverige.se
Eriksberg Flaska art nr 1584-01. Pris 15.30 kr. Volym 50 cl. Alkoholhalt 5,3 % vol.
Eriksberg Burk art nr 1584-12. Pris 15.30 kr. Volym 50 cl. Alkoholhalt 5,3 % vol.

RESA

Puerta del Sol är trevligt, från
500 kronor natten. Hostalet finns
på tre adresser vid Calle Carretas. Tel: +34- 91 522 99 82,
www.hostal-victoria.com.

Ett smakrikt, skummande öl som passar perfekt till hederlig
svensk husmanskost så som korv, wallenbergare eller
nattavickningens Jansson.
Svensk bryggartradition
sedan 1864.

Nyhet!

Nu även som
50 cl burk.


 






 
   

I Japan kallas de skickligaste hantverkarna
”Takumi”. Inget symboliserar detta bättre än
ett samurajsvärd. Rakbladsvasst och extremt hårt.
Men ändå så flexibelt att det aldrig bryts.

På Mazda odlar vi denna tradition genom ett sinnrikt lärlingssystem som uppmuntrar nya mästare. Mazda6, familjebilen som
många förväxlar med en sportbil, är ett bra exempel.
Hyllad för sina köregenskaper. Prisbelönad för sin genomtänkta design.
Rymlig och ändå smidig. Mazda6 ger dig helt enkelt allt det praktiska med ett
leende genom hela kurvan.









 


 

   

Bränsleförbrukning vid blandad körning: 5,4-7,0 l/100km, CO2-värde 142-161 g/km. Alla nya Mazda personbilar säljs med 3 års nybilsgaranti, 12 års rostskyddsgaranti,
3 års vägassistans samt 3 års vagnskadegaranti. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker. Erbjudandet gäller tom. 2011-06-30.

