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Barcelona er navnet på Spaniens næststørste by med en placering på 6.pladsen i Europa 
hvad befolkningstæthed angår. En gammel romersk provins ved navn Barcino. 
Og hvad romerne angår er der en fantastisk dokumentation, du selv kan opleve. 
 
Der er skrevet mange bøger om byen, men hvis du får lyst til at besøge den og holder af 
historiske begivenheder pakket ind i en medlevende roman, så skal ” Havets Katedral” 
læses. Så kan du gå rundt i den gamle bydel ” Barri Gòtic” og føle nærværet. Ikke mindst 
ved besøg i kirken ”Santa Maria del Mar ”, som er havets katedral, samt klippeknolden 
Montjuïc, hvorfra materialerne til byens kirker og palæer er hentet. 
 

Råd til rejsen 
 
Der er flere flyselskaber, der opererer fra Billund (Bll) og København ( CPH) til 
Barcelona ( BCN): SAS, Norwegian, Kimber-Sterling, Transavia og Ryan Air. 
Sidstnævnte lander i Girona 1½ time nord for byen, de andre i BCN  ½ time syd for. 
Der er shuttlebus, Metro og Taxi det meste af døgnet. Hvis I er fire personer bør det 
overvejes at tage taxi ( € 30-50). Kun få taxier kan tage 5 og skal bestilles. 

Taxi kører direkte til hotellet, de øvrige ender på Placa Catalunya, hvorfra der ofte 
behøves taxi. ( rimelige priser i forhold til andre storbyer i Europa) så oveni de €12 shuttle 
koster skal lægges €10-15 per person og en times tid mere til transport. 
 
Der er mange udbydere af forlængede weekends ( 3-4 nætter). Vi benyttede os i 2010 af 
FDM Travel, hvor alt klappede som nysmurt hele vejen igennem ( netbooking). 
De flyafgange, der passede os bedst var med Transavia ( KLM/AIR France´s 
lavprisselskab, hvor alt var perfekt og med dansk besætning, (hvis nogle har absolut 
præference på det). 
Uanset hvad, så husk at prisen stiger, jo nærmere afgangen du bestiller, også selvom der 
her er tale om rutefly.  
Retningsgivende betalte vi i juni 2010 ( bestilt og betalt 3 mdr. før) 2600 /pers for fly og 
fire nætter incl. morgenmad på 2** hotel.  Ikke luksus men helt OK og 800 meter fra 
centrum (”Auto Hogar” i bydelen el Raval på Av. Paral.lel – billigt ,centralt og god 
service). Nogle af rummene er lidt ligesom en indvendig kahyt på en færge, men til 
omkring 300 kr. /nat er det efter min mening fortrinligt. Rent, bad ,tlf., tv er std. 
 
Kom rundt i byen 
Hvis du er førstegangsbesøgende så start med en tur med Bus Touristic med 
samlingspunkt for 3 ruter på Pl. Catalunya. Stå af og på. De kører med 5-10 minutters 
intervaller rundt til de vigtigste seværdigheder fra kl. 9 til 23. Billet til 2 dage koster €29 
og rummer både udmærket kort og et rabatkuponhæfte, der giver 10-20% rabat på mange 
museer og andet med entré. Nogle hoteller sælger dem med € 2 i rabat. Ellers købes de 
ved infostandenepå Pl. Catalunya og i Turistbureauerne. 
Tag dag 1 og kør rundt med den blå og den røde rute og få et godt overblik over byen og 
seværdighedernes placering. Hele turen rundt tager små fire timer og der udleveres 
hovedtelefoner til arv og eje. Der forklares på 9 sprog, der kan vælges fra hver plads. 
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For bedste overblik bør overetagen vælges, men hvis der er trængsel , så vent til næste 
bus. Normalt er der en guide ved hovedstoppestederne. Hun holder helt styr på antal 
pladser øverst og nederst, så du undgår anarki. 
Dag 2 kan billetten så bruges til transport mellem de udvalgte besøgsmål. 
Kommunen har en omfattende cykeludlejning, hvis det er noget. 5-11 timer koster € 12, 
24 timer €15, 2 dage €25. Kan i dagtimerne købes ved en af hovedstationerne, bl.a. nær Pl. 
Catalunya i gaden C. TALLERS, 45 en sidegade til La Rambla i den øverste ende. 
Andre muligheder er TRIXI – cykeltaxi til €6 for et kvarter ( og du kommer ikke langt) 
eller en trehjulet 2-personers elbil med audioguide. Nogle små, gule hurtige tingester der 
kaldes noget i retning af ”the talking car”. Sjov idé. Aner ikke hvad det koster. 
Metroen er super effektiv og et 10-turs kort koster kun små 8€ ( kan også bruges af 2 
personer 5 gange eller af 5 personer 2 gange. Nævnte pris er for 1 zone. På 
metrostationerne findes automater til kontant og til alle gængse kort. 
Endelig kan der på turistbureauerne købes ” Barcelona Card” med en række fordele, som 
først kan betale sig, hvis man skal færdes meget i mere end 3-4 dage og besøge rigtig 
mange museer. Der er en speciel bustur på dette kort, men med mindre service end Bus 
Touristic, som har flere hop on- hop off med en større frekvens. 
 
Hvad man bør se 
 

- Tag busturen. Du kommer forbi det ”vigtigste” 
Byen kaldes ikke uden grund  Gaudì – byen. Denne sagnomspundne arkitekt har virkelig 
sat sit præg på byen, hjulpet godt på vej af hans mæcen Güell, som var en af de 
allerstørste kanoner i byen i begyndelsen af 1900-tallet. Gaudì fik lov at øve sig med at 
bygge et palæ til ham ( Palau Güell), som i dag er museum og ligger ca. midt på 
Ramblaen. Her fik Gaudì lavet mange prototyper, som er indbygget i huset. Erfaringerne 
herfra blev udviklet og anvendt i senere værker, kulminerende i hans livsværk  
”La Sagrada de Familia” ( Den hellige families Kirke), som forventes at stå færdig om 25 
år. 
Men som Gaudì sagde, da han vidste, han ikke ville se værket færdigt: 
 ”Det betyder ingenting, min klient  har alverdens tid” 
 
På vej til kirken passeres en række spændende bygninger som Casa Batló, Antoni Tàpies, 
La Predera, Les Punxes som de mest markante. Der kan købes adgang til nærmere 
studier. Disse ligger alle samlet langs- og omkring Pg. Gràcia. Bemærk de smukke 
”lygtepæle”. Det er også Gaudì, der har været på spil ligesom på Pl. Reial i midtbyen. 
 
La Sagrada de Familia er en nødvendighed. Tag en audio-rundvisning på ca. 70 
minutter, men du kan fordybe dig mere ved hjælp af ekstra oplysninger på din bærbare 
rundviser. 
Kom så tidligt som muligt. Der er normalt kø allerede klokken 9, hvor de åbner. 
En audiguide-rundvisning på egen hånd koster i 2010 € 19 ( rabatkupon giver –1€) 
( Guideapparatet er med i den nævnte pris – uden koster det €16, men dumt at spare.) 
Giv dig virkelig god til at gå på opdagelse i detaljerne. Der fortælles godt, og du kan altid 
repetere og udvide – om du så vil bruge 5 timer eller mere ! 
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Længere ude ad den blå rute kommer Park Güell, opkaldt efter den omtalte pengemand . 
Et storstilet projekt, som skulle blive en helt ny bydel mad en masse nytænkning. Gaudì 
blev arkitekten og parken rummer i dag den  verdensberømte terrasse i mosaik, firbenets 
springvand og en masse andet finurligt. Den er på Unescos verdensarvsliste. 
Der skete imidlertid det, at finansmanden løb tør for penge, der var ufredstider og ingen 
turde købe parceller i de 15 ha, der var udlagt til formålet. Kun ét palæ blev opført og 
huser i dag Gudì-Museum. Hele området er offentlig park med gratis adgang . 
Der er rigtig flotte udsigter over byen fra denne park, hvor der nemt går et par timer. 
 
Turen går videre forbi klostre, kongepaladset og den navnkundige ” Camp Nou” – 
hjemstedet for ”BARCA”. Der kan købes adgang og inkluderer fodboldmuseum. 
Det er stort. Rummer op mod 100.000 tilskuere. Storskærme på over 100 kvadratmeter. 
Turen herfra passerer det dyre forretnings- og finanskvarter langs Av. Diagonal 
( en avenue på 14 km. indenfor bygrænsen.) Næste stop kan passende være 
rundkørslen/pladsen Pl. Francesc Macià, hvor der kan skiftes til rød rute. 
 
Inden skiftet kan det anbefales at gå over på den anden side af pladsen og gå 25 meter ind 
ad gaden CALVET og slå sig ned under parasollerne til det ydmyge sted 
 ” CREPS BARCELONA”. Her laves de lækreste pandekager med fyld af næsten alt, 
hvad man ønsker – ost, frugt, nutella eller næsten alt muligt andet. Himmelsk. 
Og er du til rigtig godt øl, så kan du her få en STAR. Den er rund, let krydret og fyldig, 
hedder Estrella INEDIT og findes kun på gourmetsteder/-butikker. 
 
Byen har også en god del Picasso og Miró, dels på museer med deres navne, dels i parker 
rundt i byen. Miró har sågar en nedfældet mosaik midt på Ramblaen. 
Forsætter du med den røde tur efter pandekagerne, kommer du forbi endnu en 
perlerække af seværdigheder med historie. Første pejlemærke er Pl. Espanya med statuen 
og den tidligere tyrefægterarena, indgangen til messeområdet og udsigten op til det 
nationale kunstmuseum og det magiske springvand ( Gratis forestilling hver aften fra 21-
23 med både symfoni og opera indlagt i vandakrobatikken.) Der startes ny musik kl. hel 
og halv. Afsæt 2 timer. Hvis du er sulten inden, så gå th. - lidt ned ad AV. Paral.lel – 100-
200m. nede på venstre hånd er der pæne og gode spisesteder. ( indendørs/udendørs) 
Pl. Espanya er beskrevet s. 24 ff. 
Nu er vi på Montjuïc – en verden for sig – af den behagelige slags. Her kan nemt bruges 
en dags tid – især hvis den spanske landsby skal udforskes ( Pobla Espanyol) hvor hele 
Spaniens arkitektur er samlet til verdensudstillingen  1929. Masser af kunsthåndværkere 
og restauranter. Der skal betales entré- ca.12€ ( 20%rabat med buskupon). Kun åben i 
dagtimerne og kun liv i byen på hverdage 
 
Font Magicà – det magiske springvand er beskrevet s.24 ff. 
 
På Montjuïc findes også det olympiske stadionområde fra OL 1992, Miró museet, park og 
det store kastel helt på toppen. 
Der er flere måder at komme derop på. En af dem er med busturen, men når du har brugt 
de to første dage på den og vil bruge den sidste dag her ( hvis det er mandag er det en 
god idé, for alle museer har lukket om mandagen) er det nemt med kabelbanen. 
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Start på metrostationen på Av. Paral.lel ved ”Nou de la Rambla” gå efter ” Funicular”, 
Som er kabeltog med metrobillet ( se tidl. Omtale af metro). Ved endestationen skiftes til 
svævebane, der hejser dig op til kastellet i 129 meters højde. Der er gratis adgang og 
nærmest 360 graders udsigt over hele Barcelona og omegn. En returbillet koster € 9 og 
med buskupon € 7. Gå rundt på kastellet ( der er restaurant åbent på hverdage), kiosker 
og toiletter og tag stien ned gennem parken (th. for vejen) til Pl. la Sardana. Sardana er en 
catalansk folkedans og her er en statuen med danserne. Herfra kan påstiges kabelbanens 
mellemstation ned igen. 
(De fleste søndagsformiddage er der  Sardanaopvisning på pladsen ved Katedralen i den gotiske 
bydel ( Barri Gòtic).) 
Afsæt et par timer til denne udflugt. Har du metrobillet kan du fortsætte med L3 direkte 
ind til Ramblaen – 2 stop længere fremme ved operaen LICEU. Herfra er der få skridt til 
 
Bari Gòtic  - Den gotiske Bydel samt den tilstødende bydel Ciutat Vella 
 

Et passende udgangspunkt er” Gran Teatre  del Liceu”. På modsatte side af Ramblaen 
ligger den navnkundige ” Café Opera” som i starten kun var for de absolutte spidser. I 
dag kan alle komme her og indsnuse 1930-kulturen. Lidt nedenfor på samme side går en 
gade ” FERRAN”, som er den første hovedgade gennem den oprindelige by som 
beskrevet i ” Havets Katedral” lidt fremme på højre hånd findes én af de fornemste 
tapasrestauranter. Videre herfra op til Pl. St. Jaume. Nu er du lige i kanten af det store 
jødekvarter og meget tæt på den oprindelige romerske by, nemlig lidt længere fremme og 

til venstre til Pl. del Rei, hvor bymuseet – det gamle kongepalads – åbenbarer en 
underjordisk verden med fiskefabrik , vinfabrik m.m. og lader dig vandre i en 
tidsmaskine. En Audioguide-dims kan lejes, hvis du vil vide meget, ellers er der plancher 
undervejs. 
Det er svært at bruge under 1 time her, hvis man bare er lidt nysgerrig. Buskupon giver 
20% rabat, men på søndage kan der være gratis adgang ( uden audioguide). 
 
Der er så meget at indsnuse her i bydelen. Mod vest – ind i landet – kommer du gennem 
smøger og stræder med billedkunstnere, musikere og andet godtfolk frem til katedralen. 
Et smukt bekendtskab med gratis adgang. 
På pladsen foran er der på lørdage frugtmarked, på søndage ( formiddage) Sardana 
opvisning. En alvorlig folkedans, lige så fornem som Lancier. 
Nå, men der er flere mindre og meget hyggelige små pladser omkring Pl. del Pi og i den 
bagvedliggende gade BOQUERIA ( hold øje med en lille restaurant med TV ved 
indgangen. Det er live kamera fra gårdhaven. Ofte levende musik og gode tapes. 

 
Tilbage gennem gyder og hyggesteder ned mod vandet og lidt til venstre støder vi på det 
absolutte MUST SEE: Havets Katedral, ”Santa Maria del Mar” ( omtalt s.20 ff.). 
 
Gå videre bagom kirken og se en gammel markedsbygning fra 1890érne under 
renovering. Gå til højre ned til den franske station. Hedder den franske, fordi den er 
bygget efter fransk byggeskik – se ind over perronerne med støbejernsdragere, der 
næppe kan laves i dag. Det er Spaniens første banegård, da den første jernbane udgik 
herfra og nordpå til Girona. 
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Så er det lige før du rammer den gamle fiskerlandsby 
Barceloneta 
Hvis du skal spise i dette område, så hold dig væk fra promenaderne. De samme retter 
med ligeså god kvalitet falder fra 30 til 20€ ved at dabbe lidt ind ad sidegaderne eller i 
hvert fald lidt værk fra vandet. Har du lyst er der ikke langt til stranden, som blev anlagt 
i forbindelse med OL i 1992 og tilknyttet den Olympiske By kort herfra.. Lige herved i 
Reina Christina er byens KULT-Cava-café med lyserød cava og tapes, altid med stående 
trængsel. Benyttes mest af yngre publikum. 
Tag en tur langs havnepromenaden sydpå og læg godt mærke til de smukke palæer lige 
fra toldkammer til posthus , havnekontor og søfartsstyrelsen inden du når til den store 
statue med Columbus på toppen. Alle ved, han drog mod vest. Her peger han mod øst – 
(stadig over vand, ganske vist). Man ville ikke lade ham pege mod vest, for der ligger 
Madrid, arvefjenden – ikke bare i fodbold- så derfor! 
Her starter/ slutter La Rambla, men lidt fremme ligger verdens bedst bevarede 
skibsværft ”Reials Drassanes” som er søfartsmuseum, men i 2010 under kraftig 
renovering og derfor lukket. ( men man kan gratis kikke indenfor) 
 
Op ad Ramblaen mod Pl. Reial 
Lidt fremme, 5-min.gang eller så, på højre side, kommer Pl. del Teatre. Gå til højre her ad 
strædet ESCUDELLERS. Få meter fremme mødes du af et hjørne med grillkyllinger. 
Her er et andet MUST. Stedet hedder Los Caracoles ( sneglene). 
Det er et kultsted for feinsmeckere i det gastronomiske – uden at blive flået. 
Kyllingerne på hjørnet steges med pinjebrænde. Komfuret – som du går forbi på vej ind i 
restauranten - er kulfyret som det har været siden familien startede stedet i 1835. 
Udsmykningen i de tre etager er historieskrivning for sig. Betjening og mad er i topklasse, 
men igen uden at blive blanket af. Du kommer langt incl vin for €30. 
Brødene der serveres er snegleformet, kaklerne på toiletterne er med snegle. Idet hele 
taget er det gennemført superhyggeligt. Det er der mange om at mene, så det kan være en 
god idé at bestille i forvejen – men kik ind – hvis du kommer mellem 13 og 16 er der som 
regel plads nok. Kapaciteten er omkrig 200 personer. Kun indendørs. Prøv det! 
 
Pl. Reial 
2 min. Gang herfra ligger mødepladsen Placa Reial ( den kongelige plads) med Gaudì´s 
gadebelysning og et væld af spisetilbud. I ” øverste venstre hjørne” ( mod gaden Ferran) 
ligger en anden eftertragtet restaurant : ”Les Quinze Nits” hvor der om aftenen er laaaang 
kø, fordi det er fremragende kreativ mad til 20-30€ for dagens råvarer. Lige om hjørnet 
findes La Fonda også med dagens friske råvarer, der bestemmer dagens menu. Begge 
steder ( og hele vejen rundt på pladsen serveres der udendørs). 
 

Marked på Ramblaen 
Tilbage på La Rambla til højre og ca. 5 min. gang længere fremme på venstre hånd findes 
det store marked ” Mercat de la Boquera” undervejs er der flere små blå skilte til 
fodgængere der viser frem til pladser og bygninger, palæer og markeder samt bydele. 
 
Der er ét besøg mere – Læg vejen forbi musikpalæet ”Palau de la Música Catalana.” 
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Alt hvad Gaudì havde liggende i skufferne er anvendt her i en stor pærevælling. Der er 
kun guidede rundvisninger, som ofte er udsolgt, så bestil dagen før. Eller allerbedst: gå til 
en koncert og oplev et formidabelt rum. Der er café inde/ude. 
 
Men der er meget mere alt efter tid og temperament. Det nævnte nås på 3½ dg. Nemt. 
Vi brugte fredag til rundtur med indlagt pandekage-pause. 
Lørdag til La Sagrada og Parc Güell samt promenade og middag i havnekvarteret. 
Søndag  til Santa Maria del Mar, Katedralen , musikpalæet , de romerske ruiner og til at 
hygge slentre i hele den gamle bydel. ( Husk at se op og at give dig god tid.) Og om 
aftenen den fantastiske opførelse ved det magiske springvand. 
Mandag fra kl. 10 til Montjuïc med Funicular og svævebanen til fortet og afsluttende med 
et himmerigsmåltid på Los Caracoles nede i byen inden bagage og folk blev afhentet på 
hotellet kl.17. 
Tiderne var afpasset efter Transavia´s behagelige afgange. Vi ankom torsdag aften kl. 19 
Og retur mandag kl. 19. ( Transavia flyver kun fra CPH). 
 
Gode råd 
Del pengene ud på flere personer. Hold pas og valuta/kreditkort adskilt. 
Når du fotograferer er dine lommer åbne, og indholdet væk på et splitsekund, især på 
markeder og andre steder, hvor folk står tæt. Det gælder i alle storbyer i hele verden. 
Hav et nummer, du kan ringe til for at spærre kort. Politiet gider ikke optage rapport, 
med mindre passet er væk. 
Hav en rejseforsikring. De fleste forsikringsselskaber tilbyder årsrejseforsikring for hele 
husstanden for under 500/ år incl. afbestillingsforsikring og uden selvrisiko, hvilket er 
langt billigere end at tilkøbe pr. rejse. 
 
Spisekulturen er anderledes end hos os, men på de store steder er der muligheder hele 
dagen. Ellers er de lokale vaner:  
Morgenmad/El Desayuno: Hvis ikke på hotellet, så er der flere morgenmadsrestauranter 
med variende udvalg til €6-10 og serveres mellem 9-12. Spanskernes mindste måltid, i 
stedet bruges en El Café hendad 11-tiden til en kaffe og en kage eller lidt tapa. 
Kaffeformer: Café Solo: lille bitte espresso ( double lidt str.) meget koncentreret 
Café Cortado : lillebitte med mælk. Café con leche: mere kaffe med mælk ( som cafe-latte). 
Café Americano: alm. Str. Kaffe, sort, som vi kender den hjemmefra. 
Lunch/La comida: Dagens vigtigste måltid, som oftest indtages I siestaen mellem 14 og 16. Her 
har mange ” Menú del dia” på programmet til 7-12 € for 2 retter. Så følger en eftermiddags-snack, 
La merienda for at holde til det normalt sene aftenmåltid med en sandwich, en kage og en varm 
drik eller suppe inden aftensmåltidet/La cena: De fleste restauranter har program fra 20-23, 
( men på de store steder kan der serveres á la carte hele dagen) 
TAPA: Er småretter, som oftest bestilles til deling. Der er et kæmpe udvalg. Pas på med ikke at 
bestille for mange, for inden du ser dig om er måltidet dyrere end en regulær middagsret – og i 
øvrigt bliver du mæt før du får set dig om.. 
ØL og VIN: Der brygges godt øl i Spanien. Vinen er som regel lokal ( Rioja) og ofte på den meget 
milde drue Tempranillo. Du kan roligt bestille huset vin =” Vinho del Casa” . De fleste steder fås 
det også per glas, men en flaske på restaurant ligger typisk omkring 100 - 125 kroner. 
Portioner på menuen: Portionerne er normalt store, men uden salat og brød, som bestilles ved 
siden af. En gængs starter/tilbehør er brød med tomatolie. (Pa amb tomàquet). 
Paella findes i alle afskygninger med lam/kanin/kylling og fisk/skaldyr til € 7-12. 
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Penge og priser 
Barcelona er ikke en billig by, beregn mindst € 50/dag/person til måltider når 
morgenmaden er incl. i overnatning. Mange steder findes dog ” Menú del Dia” til 
omkring €10. 
 
Undgå indkøb i butikker på de store strøg som f.eks. Ramblaen, hvor det meste er 
”turistfælder”. Der er et væld af skobutikker med mærker, som ikke fås i DK og ind 
imellem favorable tilbud på kvalitetsmærker. 
Drikkepenge er normalt inkluderet i al afregning. 
 
Ved udendørs-servering tillægges typisk mellem €1 og op til 10% af regningen. Nogle 
steder opkræves også for ”kuvert” ( som i Grækenland) og udgør ca. €1/pr. kuvert. 
( Det står som regel med småt nederst på menukortet). 
Der er hæveautomater alle vegne, hvor der er en bank ( Caixa), hvor stort set alle kort kan 
benyttes. Rygepolitik er som herhjemme. 
Nyd turen. Det er en smuk og ren by med masser af hygge, kultur og historie. 
Cafe Opera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduktion til Barcelona                                            Side  8 af 29 

Font Magicà og Pl. Espanyol: 

 
 
 
Sardana statuen på Montjuïc: 
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Parken på vej fra fortet til Sardana( læg mærke til belægningen, når du er der): 

 
 
 
Restaurant Los Caracoles fra 1835: 
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Jødiske gravplads set fra fortet på Montjuïc: 

 
 
 
En del af aftenshow ved Font Magicà. Der er forestilling hver halve time kl.21-23: 
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Magiske springvand med musik og vandakrobatik: 

 
 

Fra fortet på Montjuïc mod La Sagrada de Familia i varmedisen 
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Musikpalæet 

:  
 
 
Musikpalæet: 
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Markedet på La Rambla, alle dage: 

 
 
 

Kaktus, Park Güell: 
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Park Güell ved mosaikbænken: 

 
 
 
Park Güell, buegangen: 
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Gaudì´s La Sagrada de Familia, del af fødselsfacaden: 

 



Introduktion til Barcelona                                            Side  16 af 29 

Interiør fra La 

Sagrada:

 
 
La Sagrada, Passionsfacaden: 
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La Sagrada Passionsfacaden: 

 
 
Columbus på piedestalen set fra rundtursbussen, rød rute: 
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La Pedrera set fra rundtursbussen, blå rute: 

 
 
Casa Batló: 
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Gaudì gadebelysning: 

 
 
Santa Maria del Mar: 
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Santa Maria del Mar 
”havets Katedral” 

Barcelona 
 

              
 

 
Bastaix på hovedindgang 

( Bastaixos = havnearbejderne, der byggede kirken) 
for at se kirken 360 grader virtuelt, klik her: 
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 http://www.kubic.cat/kc/full_screen/fotografia-virtual-barcelona-14.html 

                       
 

Flere billeder ved at klikke her: 
 http://www.gotik-romanik.de/Barcelona,%20Santa%20Maria%20del%20Mar,%20Thumbnails/Thumbnails.html 

 
 

Historien bag historien i ”Havets Katedral”: 
 

Vi går tilbage til år 300.  Det romerske rige havde her en koloni kaldet 
”Colonia Faventia Julia Augusta Barcino” 

 
Og ham Barcino har givet navnet til nutidens Barcelona. En god del af den romerske tid 
kan ses i original udgave under bymuseet på Placa del Rei.  
Omkring denne tid var der en kristen begravelsesplads, hvor efter sigende St. Eulalia 
skulle være begravet efter martyrdød i 303. På dette sted menes det første, primitive 
kapel/kirke at være under navnet ”Sankt Maria af Stranden” ( som dengang var få meter 
væk). Byen voksede hastigt og der var behov for større kirker. Der er beviser på en kirke 

her fra slutningen af år 600, hvor den i flere kilder er nævnt som ”Santa Maria del Mar”, 
men først i 998 er der egentlig dokumentation for navn og placering. 
 
Den omtalte Sankt Eulalia blev i 713, for at forhindre araberne i at destruere hende, flyttet 
til et andet sted indenfor kirke ”muren”. Så godt gemt, at først i 878 blev hun fundet og i 
1339 ført til katedralen i en krypt bygget af Jaume Fabre. Efter borgerkrigen i slutningen 
af 1930érne blev hun overført til Arkæologisk Museum på Montjuïc. 

 
Først kendte datering af kirken ” Santa Maria del Mar”  
findes i år 998, og bygningen, som vi ser i dag, var Bernat Llull ( gade og plads  andet sted 
i byen er opkaldt efter ham) udnævnt til ærkediakon til Santa Maria i 1324. 
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Byggeriet startede den 25. marts 1329 med nedlæggelse af grundstenen. Arkitekten var 
Berenguer de Montagut og bygmesteren var Ramón Despuig og arbejderne var  folk fra 
samtlige gilder (håndværkerlav) fra Ribera-kvarteret  ( Ribera= Strand). På den tid hed 
det ” Vilanova del Mar”, hvilket kan oversættes kort til handelsområdet, hvor alt fra 
vekselerere til skibsmæglere og håndværkere holdt til, hvilket gadernes navne bekræfter. 
Her boede alle nobiliteterne, de borgere, der uanset regering styrede byen. 
 
Materiel og social fremgang  gik hånd i hånd med tro/religion i en rig handelsby , så der 
skulle en større og finere kirke til. Den gotiske arkitektur var ny i Barcelona. ”Havets 
Katedral var ved at blive opført efter klerikale ideer og penge fra de store handelsmænd 
og arbejde fra alle samfundslag, som lagde hænder, rygge, både, kærrer og ikke mindst 
sved og smerter til at hente sten fra stenbruddene på Montjuïc. 
Byggeriet tog for alvor fart, dan kong Peter gav sin velsignelse til at opføre en kirke for 
folket ( kun de gejstlige og de højest på strå borgere tilhørte Katedralen). Det her skulle 
blive en folkets katedral. Den blev bygget af folket, til folket, for folket. Her spillede 
Baistixerne en meget stor rolle, hvilket er beskrevet i romanen ( ”Havets Katedral”) 
Bernat Llull, som tidligere nævnt var Ærkediakon siden 1324 og Gualbes var biskop over 
Barcelona, da grundstenen blev lagt 25 marts i 1329. Dette vides præcist, fordi det på hver 
side af døren er indgraveret i fundamentet . En på catalansk og en på latin. 
 
Den sidste låsesten ved hovedindgangen blev fæstnet 3. november 1384 og har 
indgraveret Barcelonas byvåben. Kirken blev indviet 15. august 1384 til Santa Maria 
af Biskop Pere de Planella. 
Det tog lidt over 55 år at opføre kirken, hvilket var en rekord for byggeri i denne 
størrelse. Denne kirke anses for at være det smukkeste eksempel på catalansk gotisk 
arkitektur, hvis smukke enkelthed ikke findes andre steder i Catalonien. 
 
Problemer undervejs 
 
Cataloniens ekspanderende indflydelse både politisk og merkantilt voksede kraftigt i 
denne periode. Stort set al handel og politik i middelhavsområdet blev bestemt og 
hersket fra Barcelona, hvilket gav anledning til mange konflikter. Dertil kom Pest i flere 
omgange, hvilket satte befolkningen tilbage – og dermed udviklingen. Jøderne fik 
skylden. Jøderne var de store finansmænd og investorer i handel og byudvikling, men 
blev forvist eller likvideret. 
Mangel på penge og arbejdskraft af ovennævnte årsager forsinkede færdiggørelsen, men 
ikke nok med det. Den 26 december 1378, hvor kirken var næsten færdig, gik der ild i et 
stillads, hvilket ødelagde det meste af sakristiet, koret, orgel og altre. Der var fare for at 
taget skulle kollapse. 
Senere, i 1427 fik et jordskælv det store rosevindue til at splintre og dræbte 25 og såre 
mange flere. Vinduet blev først erstattet i 1459 og står, som vi ser det i dag.  
(9m. i diameter) 
 
Krige har også krævet sin told. I 1697 røg en bombe gennem taget og ødelagde flere 
mosaikvinduer. I 1842 ramte flere kanonkugler affyret fra fortet på Montjuïc kirken og 
ødelagde en del. Først et år senere kunne kirken bruges igen til dens formål. 
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Det værste skete dog i 1936 
På den 19. juli, hvor antikirkelige bander satte ild til næsten samtlige kirker i byen. 
Santa Maria del Mar brændte i 11 døgn og ødelagde barokalteret, alle billeder undtagen 
Jesus på korset, det fantastiske orgel og en stor del af arkiverne. Alle grave blev åbnet og 
skændet/ødelagt. 
Kun murene, søjlerne og nogle få vinduer øverst blev tilbage. 
 
Nøglestenene – samlingsstenene i loftbuerne 
 
 I en højde af 33 meter i midten sidder disse nøglesten, som holder sammen på 
hvælvingerne. Hver sten vejer omkring 6 ton. Hver sten har sin egen historie at vise 
De fire største viser Jomfruens kroning ( ses også i centrum af rosevinduet), Jesu fødsel, 
Mariæ Bebudelsdag, Kong Alfons til hest og Barcelonas byvåben. Dertil kommer 60 
mindre, som blev skadet i branden 1936 og ikke er renoveret endnu. 
 

 
 

Glasset i mosaikvinduerne er fra Toulouse i Frankrig og blev monteret efterhånden som 
der var råd til det. 
Nogle af vinduerne i sidekapellerne er nye og lavet til minde om OL i 1992, hvor en stor 
del af byen blev forskønnet og en hel ny bydel, Den olympiske By, blev opført ikke langt 
fra denne kirke. 
 
Da kirken blev bygget lå den udenfor bymuren og meget tæt på stranden, længe før der 
var en egentlig havn. Byggearbejderne boede i det kvarter, der hedder Barceloneta. En 
tætbygget halvø, hvor fiskere og havnearbejdere boede.  
- Også de folk, der byggede ”Havets Katedral”. I dag et mondænt kvarter ved Port Vella, 
den ældste ”rigtige” havn. I middelalderen var der blot sandstrand. 
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Placa d´Espanyol:  ( den spanske plads) 
 

              
 
 
De fire søjler og de fire røde bjælker i det catalanske flag synliggjort  i statuen. 
Flaget er oprindeligt et signalflag ( senyera) signalerer ”4”, som nu symboliserer de fire 
selvstyrende områder i Spanien ( = før og nu efter Franco): Aragon ( det største 
kongedømme), De Baleariske Øer, Valencia og Catalonien 
 

   
 

På det øverste billede ses den gamle tyrefægterarena, som nu er under ombygning til 
shoppingcenter. Det skulle have været færdig i 2007, men forventes færdig i 2012. 
 

Frem til 1715 var denne plads torvet med 
offentlig hængning – ”galgebakken”. Galgerne 
blev flyttet til det nu nedlagte Citadel ( borg med 
fængsel). Pladsen blev designet i 1915 og bygget  
til at stå klar til verdensudstillingen i 1929. 
Den daværende diktator Miguel Primo de 
Rivera, leder af den spanske regering dengang, 
Beordrede de fire Ioniske ( græske) søjler , som 
var bygget 10 år tidligere, nedrive, fordi de 
symboliserede de fire røde bjælker i Cataloniens 
selvstændighedsflag. Miguel forbød alt hvad der 
var catalansk. 
Med den nuværende statue mente han at den i 
forbindelse med verdensudstillingen kunne 
symbolisere et samlet Spanien – dog stadig med 

4 søjler, men pænt ”indpakket”. 
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Lidt om ”Det magiske springvand” 
 

Første opvisning var 19. maj 1929 ved åbningen af Verdensudstillingen. Arkitekten bag 
var Carles Buigas, som fik sin plan igennem bare ét år tidligere. Der var ikke mange, som 
troede på, det kunne blive færdigt til tiden, da det var noget ambitiøst. 
Men det blev færdig til tiden ved hjælp af mere end 3000 arbejdere.  
 
Kombinationen af farver, lys, bevægelser, musik og vandakrobatik blandet sammen giver 
den ”magiske” virkning, hvilket har givet navnet: 
 
Font Màgica de Montjuïc 
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Se evt. selv mere på : 
http://www.barcelona-tourist-guide.com/en/albums-en/magic-fountains-montjuic/pages/magic-
fountain-montjuic-01_jpg.html 
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 El gat del Raval ( Ravals kat),  
 
kunstner: BOTERO:  http://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_Botero 
 
Botero har flere af disse svulmende skulpturer rundt i byen – også i terminal B 

i lufthavnen El Prat ( BCN) mellem ankomst og afrejse. 
 

 
 
 
 
Barcelona by ( City/Ciutat) dækker et areal på 101 kvKm og har 1.7 mio. indbyggere. Tager vi de 
forstæder, som busruterne dækker med, er der 3.2 og med det hele er der næsten 5 mio.  på 800 
kvKm, hvilket gør Barcelona til Spaniens næststørste by. Befolkningstætheden er ca. 16.000 per 
kvadratkilometer og er den 6. tættest befolkede by i Europa efter Paris, London, Ruhrdistriktet, 
Madrid og Milano. 
 
Barcelona (Catalan pronunciation: [bəɾsəˈlonə], Spanish: [barθeˈlona]) 
 

Torre AGBAR ( AGBAR tårnet): Rager 144 meter op. 
( La Sagrada 170 – når Jesustårnet er færdig : 228m.) 
 
Ligger tæt på ” Cataloniens Herligheders Plads” 
( Placa de les Glòries Catalanes) og markerer et nyt 
forretningsdistrikt med højteknologi. 
AGBAR er Spaniens største vandforsyningsselskab 
og har til huse her i tårnet med 38 etager med 
kontorer. 
Det er tegnet af den franske arkitekt Jean Nouvel i 
samarbejde med det spanske firma Arquitectos. 
 
AGBAR står for Aguas de Barcelona. 
50.000 kvadratmeter fordelt på 30.000 til kontor, 3000 
til teknik, 8000 til forskellig servicefaciliteter og mere 
end 9000 til parkering. Det blev indviet af den spanske 
konge 16. sept.2005 med en byggepris på 130 mio. € - 
( meget tæt på 1 milliard danske kroner) Agbar købte 
det i 2010 for 165 mio. € af ejendomsselskabet, der 
byggede det. 


