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FRÅGOR
I TIDEN

VAD VET DU OM JUBILAREN? Härom-
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RESOR. Fler och fler turister hittar till de mysiga

konstnärs-kvarteren i stadsdelen Santa Catalina
i Palma på Mallorca. Bakom slitna husfasader döljer
sig designbutiker, konstnärsateljéer, yogastudior,
coola barer och konstfullt utsmyckade kaféer,
restauranger och klubbar.

dagen firade staden 600-årsjubileum. Veckans frågor ägnar vi
åt Landskrona.

Arkivfoto: ROLAND BENGTSSON

1.

6.

a) När byggdes Citadellet? (Rätt
århundrade räcker.)
b) Fästningen fick så småningom
en civil användning. Som vad?
c) Vad heter ön utanför staden
som på 1700-talet försågs med nya
försvarsverk ut mot havet?
d) Vad döptes denna nya fästning
till officiellt?

1. Göran Malmqvist
X. Sture Allén
2. Jesper Svenbro

Landskrona slott, eller Citadellet (ovan) är Landskronas mest
kända byggnadsverk.

2.

Landskrona grundades av Erik av
Pommern som hade en berömd
adoptivmor. Vem ?
1. Drottning Kristina
X. Den heliga Birgitta
2. Drottning Margareta

3.

En Landskronabo i förskingringen är ledamot av Svenska Akademien. Vem?

7.

Socialdemokraterna är fortfarande största parti i Landskrona.
Vilket är det näst största?
1. Sverigedemokraterna
X. Moderaterna
2. Folkpartiet

8.

En speciell verksamhet i Landskrona är förknippad med namnet
Rothoff. Vad då?

Sofia Albertina kyrka, som invigdes 1788, döptes efter systern
till en kung. Vad hette kungen?

1. Skeppsbyggeri
X. Koloniträdgårdar
2. Växtförädling

1. Gustav III
X. Oscar I
2. Karl XIV Johan

9.

4.

Ön Ven, som tillhör kommunen,
är mest berömd för Tycho Brahe.
Vad hette slottet som han lät
bygga åt sig där?
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Ev karta här

SANTA
CATALINA

Upptäck Palmas bästa hemlighet

S

olens strålar har redan börjat värma på
Carrer Cotoner och
en nymornad stadsdel. Restaurangen
mitt emot har inte
öppnat än. På kaféet runt hörnet
klirrar espressokopparna.
Några hundägare har stannat för
att prata vid ett av de många träden
som kantar trottoaren.
Balkongerna är prydda med
krukväxter och blomsterlådor. I
hörnet där man svänger av från C/
Cotoner uppenbarar sig en enorm
fasadmålning med Frank Zappa i
centrum.
Det är en stämning av nychic flower power över Santa Catalina,
som är som en liten stad i staden.
Det är lätt att kännasig hemma i de

hippa, lite luggslitna kvarteren.
Hälsokaféer ligger vägg i vägg
med nattöppna barer, bagerier,
slakterier, små butiker, fastighetsmäklare, webbyråer, ayurvediska
massageställen och restauranger
som erbjuder såväl tapas och tango
som mat från hela världen. Det är
bara att välja: afrikanskt, japanskt,
thai,
vietnamesiskt,
indiskt,
franskt, italienskt och så vidare.
Och det är inte många steg mellan
krogarna.
Själv är jag på väg till ett morgonpass på Earth Yoga, några kvarter
bort.
Mattorna är utrullade när jag
tyst smyger in för att hitta en plats i
den lilla lokalen, som är upplyst av
värmeljus. Indisk musik hörs på
låg volym och det doftar gott av rökelse.

Earth Yoga har flera olika typer
av drop in-klasser varje dag. En av
yogalärarna är svenska.
Undervisningen är oftast på engelska, som i det Vinyasa-pass som
Katja Katzmarcik, med skönt lugn,
guidar oss genom.
Efter passet blir det en kopp te
med henne och några andra yogisar med olika nationaliteter.
– Earth Yoga är mer än bara yoga. Vi håller också på med dans, teater och musik, berättar Katja.
Mjukare i kroppen tar vi oss genom
ett stenvalv och följer de tysta
gränderna som vindlar uppåt från
C/ Sant Magí. Kullen kröns av några riktigt gamla väderkvarnarna
som sträcker sina vingar mot skyn.
Platsen kallas Es Jonquet. Härifrån har man en hisnande utsikt

över strandpromenaden och hamnen precis nedanför. Båtarnas
master skär genom morgonrodnaden.
I öster tornar Palmas fantastiska
gotiska katedral upp sig.
Santa Catalina ligger bara tio minuters promenad från Gamla Stan
och katedralen. Förr i tiden var det
framför allt fattiga fiskarfamiljer
som bebodde de havsnära kvarteren.
Nu stiger fastighetspriserna i
Santa Catalina, som blivit lite av
Palmas Soho eller Notting Hill.
Det är en grön och ljus stadsdel
med låg bebyggelse, vanligtvis tvåvåningshus. Nymålade hus ligger
sida vid sida med dem där färgen
flagnat på dörrar och fönsterluckor. Härvor av elledningar löper

kors och tvärs.
Geografiskt är Santa Catalina
området väster om den gamla
stadsmuren. Själva Porta de Santa
Catalina ligger vid konstmuseet Es
Baluard, som delvis är inrymt i
stadsmuren, vid paradgatan Passeig Mallorcas södra ände. Museum är väl värt ett besök för såväl sin
moderna och samtida konst som
för sin gourmetrestaurang med utsikt över Palmabukten. Perfekt för
att slå sig ner på den stora terrassen
med ett glas cava strax före solnedgången, innan man gör Santa Catalina.
Men det är först när man passerat den terrasserade oasen Jardins
de Sa Faixina och korsat Avinguda
Argentina, som den sanna Santa
Catalina-atmosfären tar sin början.

Som en glittrande hörnsten tronar
Bar Cuba Colonial i en ljus byggnad i kolonialstil i hörnet av C/
Sant Magí. Bland stora oljemålningar, palmer och salsamusik serveras prisvärd lunch, avsmakningsmenyer och middagar.
Hit kan man komma alla tider på
dygnet och njuta av medelhavsköket, ta en fika eller bara en drink.
En trappa ner spelar en dj en mix
av house, urban funk och gamla godingar på Cuba Club. I byggnaden
finns också Hotel Cuba Colonial.
Mitt emot Cuba hittar man det
svenskägda Havanna Café. Också
här får konsten mycket plats och
det är hög stämning i baren.
En konstupplevelse av helt annat slag får man en bit bort på gatan
där den hänförande baren Idem
bjuder på en speciell atmosfär med

Santa Catalina
har sin egen
rytm, det
händer mycket
hela tiden,
men det pågår
under ett
behagligt lugn.

tunga röda sammetsdraperier, förgyllda speglar, soffor i rött och guld
och lätt erotisk konst på väggarna.
De stora kroggatorna är C/
Magí, C/ Cotoner och framför allt
C/ Fàbrica, där restaurangerna
och barerna ligger vägg i vägg och
hela den stensatta gågatan är som
en stor uteservering. Innovativa
cocktaildrinkar kan man få på Hemingway Bar medan man funderar på vart man ska fortsätta.
Santa Catalina är en kreativ stadsdel med många designer och
konstnärer.
På C/ Dameto finns B Connected, en kul inrednings- och klädbutik.



Fortsättning
på nästa sida

Det gamla fiskeläget Borstahusen har fått sitt namn av…
1. ett borstbinderi på orten
X. två bröder Borste
2. fargaltar som kunde hyras här

1. Uraniborg
X. Tunaborg
2. Stjärneborg

5.

RÄTT LÖSNING FINNS PÅ SIDAN 20

På Ven finns ännu spår av en livlig industritradition. Vad handlade det om?
1. Tegelbruk
X. Fiskindustri
2. Garverier

.

Håkan
Palm

redaktionen@hd.se

.

D14 HELG

Konstnären Tatiana Sarasa Frieling har sin ateljé i bortre delen av
C/ Sant Magí, vägg i vägg med
Earth Yoga. Hon har flyttat hit
från Barcelona.
– Jag tycker om den lite lugnare
atmosfären här i Palma, speciellt i
Santa Catalina, säger hon och visar
runt bland konstverken.
På bordet ligger färgglada papper som hon klipper små figurer ur.
Kritor, penslar och stickor står i
olika glasvaser. Böcker och gamla
tidningar ligger i högar. 50-talet är
en inspirationskälla, berättar hon.
– Det är en epok jag känner att
jag vill titta närmare på. Då var
kvinnan fast i vissa roller. Hon var
hemmafru; hon höll på med olika
handarbeten, något som blivit
.
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trendigt på sistone, vilket jag också
vill lyfta fram i konsten.
Konst kan också ta sig ätliga former, som på Essència Gastro Art
på C/ Cotoner, som gör de mest
fantasieggande avsmakningsmenyerna och tapaspaletterna i hela
Santa Catalina. Efterrätterna med
fantasifulla former av blåst socker
och skimrande bär är som smycken.
Santa Catalina har sin egen rytm,
det händer mycket överallt hela tiden, men det pågår under ett behagligt lugn.
Även när folk trängs för sen
lunch i den mycket populära Bar
Joan Frau Cuina Mallorquina, i
hörnet av den stora saluhallen,

ATT BO

Cuba Colonial (Hotel/ Bar/ Restaurante/ Club)
C/ San Magí 1
Tel. (+34)971 45 22
37
Hotel Continental
C/ Indústria 10
Tel. 971 78 01 00
Es Baluard Contemporary Art
Plaça Porta de Santa
Catalina 10
Tel. 971 90 82 00
BLD, Baluard Res-

taurant
Plaça Porta de Santa
Catalina 9
Tel. 971 90 81 99

BRA ADRESSER
Earth Yoga
C/ Sant Magí 81A
T: 971 91 88 40

Essència Gastro Art
C/ Cotoner 27
T: 971 57 70 39
Ummo (prisbelönt
restaurang,
även den med konstfulla tapas
och andra rätter)
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C/ Sant Magi 66
T: 871 953 873
Mercat de Santa
Catalina
(saluhallen)
Plaza Navegación
(Missa inte Bar Joan
Frau Cuina Mallorquina.)
T: 971 73 78 62
Idem
C/ San Magí 15A
T: 971 78 25 64
Hemingway
C/ Fàbrica 3

.

