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TRÆNINGSLEJR I BUENOS 
AIRES
Buenos Aires er det optimale sted for et dansk fodboldhold at 
lægge deres træningslejr. Klimaet i januar er optimalt og holdet 
og organisationen får samtidig et nært kendskab til La Plata-
regionen, der leverer et stort antal spillere til de europæiske ligaer.

Rasmussen Travel leverer
- Kontakt til argentinske fodboldklubber / arrangerer træningskampe
- Flyrejse oversøisk og indenrigs
- Bus- og biltransport i Buenos Aires
- Indkvartering under træningslejren
- Aftaler med træningsfaciliteter
- Tolkning under træningslejren
- Support under opholdet
- Opfyldelse af  jeres ønsker

Denne bog
I får her en præsentation af  hovedkrææfterne hos Rasmussen Travel; 
Hans Erik Rasmussen og Ebbe Fischer.
 Ebbe har skrevet artiklen Passion for Fodbold og Hans Erik skriver 
om Buenos Aires.

Kontakt
Rasmussen Travel
Førslev Møllevej 5, 4690 Haslev 
Tlf. 70 27 44 56
Mail: he@rasmussentravel.dk
www.rasmussentravel.dk

Hans Erik Rasmussen
+ 45 - 21 72 44 56

Ebbe Fischer
+ 45 - 60 14 11 13
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RASMUSSEN TRAVEL  
OG ARGENTINA
Rasmussen Travel er eksperter i at arrangere rejser og løse logis-
tiske opgaver i Argentina. Vi har et stort kontaktnet blandt både 
udlandsdanskere, efterkommere af danske indvandrere og
argentinere i mange samfundslag. Ikke mindst i fodboldverdenen.

Rasmussen Travel
Rasmussen Travel er et rejsebureau med speciale i Sydamerika. Et af  vores 
fokuslande er Argentina. Samtidig er vi stærke på Uruguay, Chile og Peru.
 Rasmussen Travel er medlem af  Rejsegarantifonden.

Hans Erik Rasmussen
Hans Erik Rasmussen er rejsearrangør med speciale i Argentina og inde-
haver af  Rasmussen Travel. 
 Han har boet i Argentina tre år og opholder sig hvert år en periode i 
Argentina. Hans Erik har undervist på idrætsuniversitet og tuneret som 
elitegymnast med opvisningshold i Argentina.
 Han har erfaring med at løse store opgaver i Sydamerika. Blandt andet 
har han med sit team stået for al logistik og planlægning af  en stor TV2-
produktion i Peru. I Argentina har han arrangeret en koncertturné for et 
dansk drengekor med 45 sangere.
 Hans Erik er forfatter til bogen “Argentina – en dansk guide”.

Ebbe Fischer
Journalist med speciale i argentinsk fodbold. Bor en del 
af  året i Buenos Aires, hvor han har en lejlighed. Han er 
Rasmussen Travels kontakt til de argentinske klubber.
   Ebbe Fischer er journalist og født i 1977. Han tog 
sin praktik på Berlingske tilbage i 2005-06, herunder 
et halvt år på Sporten med fokus på fodbold. Dernæst 
dækkede han sydamerikansk fodbold for Berlingske og 
Tipsbladet som freelancer i Buenos Aires fra 2006-11.
    I Danmark dækkede han siden Superligaen for Ritzau 
fra 2011-14 som en af  bureauets ’korrespondenter’, der 
skriver kampreferater på stadion og henter reaktionshis-
torier.
  Ebbe er i øvrigt selv fodboldspiller – han spiller 
ofte med veteranerne i B93 på Østerbro og er des-
uden tidligere medlem – socio – i storklubben River 
Plate i Buenos Aires. Han bliver stadig løbende brugt 
som ekspert af  forskellige medier og er særlig vild 
med den passionerede argentinske fodboldverden – 
en talentfabrik i verdensklasse med Lionel Messi fra
Rosario som toppen af  isbjerget.

Til højre:
Hans Erik Rasmussen og 
Søren Vøhtz, den danske 
ambassadør i Argentina, 
under et møde på Am-
bassaden i Buenos Aires.

Den danske ambassadør 
støtter os i vores arbejde.

Ebbe Fischer.
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PASSION FOR FODBOLD
Kampen mellem River og Boca er et godt billede på, hvad den ar-
gentinske fodboldverden kan. Både stemningsmæssigt og spiller-
mæssigt. De bedste spillere ryger til Europas ligaer. For mange af 
verdens bedste har været igennem her på vej mod tinderne.

Vilde med fodbold
”Vi er vilde med fodbold. Men argentinerne ... de er jo fuldstændig gale!”
Taxachaufføren i Rio møder mit blik i bakspejlet. Han leder vist eft-
er bekræftelse fra en ’neutral’ europæer. Jeg trækker på skuldrene og 
gengælder hans smil. ”Det er svært at sige... men El Superclásico er nok 
den vildeste kamp i verden,” indrømmer jeg. Næsten undskyldende.
 Når det kommer fra en brasilianer, så er der noget om det. Argentina 
har den mest utrolige fodboldkultur i verden. På godt og ondt. Men klart 
mest godt. Jeg har set de store Rio og São Paulo-lokalopgør på stadion, 
og det er fantastisk, men intet slår El Superclásico - River Plate mod Boca 
Juniors. Overklassen, los millonarios fra Nuñez, mod arbejderklubben, de 
hårde hunde fra havnen. 
 Kampen - og de to klubber - er et godt billede på, hvad den argentin-
ske fodboldverden kan. Både stemningsmæssigt og spillermæssigt, selvom 
de bedste spillere ryger til Europas pengestærke ligaer. For mange af  ver-
dens bedste har været igennem her på vej mod tinderne.
 I dette kapitel skal vi se lidt nærmere på klubberne, kampen, talenterne 
og runde de passionerede fans. Herunder bagsiden af  medaljen, las barra 
bravas, de argentinske hooligans, der fungerer som en regulær mafia.

Dragende stemning
I Argentina lever de fodbold. På den lokale bar eller café kan man altid 
få en fodboldsnak, mens seneste storkamp kører på storskærm i bag-
grunden. Eller måske viser de et langt pressemøde, hvor ugens historie 
udfolder sig i detaljer. Dramaet stopper aldrig, og argentinerne elsker det.
 Fodbold er desuden med til at sammentømre familier, fordi alle - også 
teenagedatteren - ved, hvem familiens klub er. Så mødes de om søndagen 
og spiser asado (barbecue) og ser fodbold. Alle er på samme hold.
 Og lad os slå én ting fast: Hvis man er i Argentina og har den mindste 
interesse for fodbold, så tag ud på stadion. Også hvis du ikke har fod-
boldinteressen. For det er en stor oplevelse og i øvrigt sikkert nok, hvis 
man tænker sig lidt om og tager bestik af  situationen. Det vil sige; lad 
Rolex-uret blive hjemme, tag en gl. T-shirt på og lad være med at vifte med 
kontanter. Hvis det er mørkt efter kampen, så find evt. en lille café og tag 
en kop kaffe for at undgå den (lille) risiko for at ende op i en tom farlig 
gyde med skumle typer bag dig. Når trængslen er stilnet af, kan man stille 
og roligt tage en taxa væk.
 På vej hjem kan man så helt sikkert få sig en fodboldsnak med 
chaufføren. Vi er i et land, hvor mange stadig kan navnene på Danmarks 
dynamithold fra 1986. De husker VM på de kanter. Og El Mundial, er 

Til højre:
Ebbe Fischer er journalist 
og har dækket Latin-
amerika både politisk og 
kulturelt - herunder den 
passionerede fodbold-
kultur som skribent for 
Tipsbladet, Berlingske 
Sport, Euroman m.fl. I 
Danmark har han i øvrigt 
dækket Superligaen for 
Ritzau Sport.
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et absolut højdepunkt hvert fjerde år, når alle officielle bygninger flager, 
mens hele landet sitrer i håb om en ny VM-titel til Argentina.
 Den argentinske liga ligger typisk stille i december-januar (sommer-
ferie) og i juli. Men hvis man er i landet på andre tidspunker, har man rig 
mulighed for at opleve en kamp.
 Til de fleste kampe kan man købe sine egne billetter ved billetlugen. Til 
de store kampe, især med River Plate og Boca Juniors, skal man imidlertid 
omkring et bureau eller selv ud på det sorte marked, da alle billetter er 
reserveret til klubbernes socios – medlemmerne.

El Superclásico
Kampen mellem Buenos Aires’ to største fodboldklubber er omgærdet af  
en aura af  historie og passion. I Argentina er ’superklassiker’ nemlig et helt 
nødvendigt begreb for klart at definere landets største opgør i et virvar af  
klassiske kampe.
 De fem store i Argentina er River Plate, Boca Juniors, Independiente, 
Racing og San Lorenzo. Hver gang de fem hold mødes er der tale om en 
klassiker. Desuden spilles fem andre klassikere, når de fem store møder 
det gamle storhold Huracán.
 Læg dertil omkring 10 andre hold fra Buenos Aires i den bedste række, 
hvilket giver en lang række store lokalopgør. Oveni kommer heftige loka-
lopgør i La Plata, Rosario og Córdoba. Alle klassikere. Men ikke superk-
lassikere.
 Rivaliseringen mellem de to største Buenos Aires-klubber strækker sig 
tilbage til 1913, da River vandt 2-1 i det første opgør. Siden 1968 har 
kampen været særlig følelsesladet, da 71 Boca-fans blev mast ihjel som 

gæster på El Monumental. Politiet holdt af  uvisse årsager en port lukket 
for udeholdets tilhængere, og der udbrød panik. Historien har bidraget til 
hadet.
 River Plate er traditionelt rigmandsklubben, og det kan man næsten se 
på spillerne. Rivers spillere har i højere grad hang til pomadehår og dario-
attituder. River spiller desuden pænt og poleret, og klubben har utvivlsomt 
mere stil. Til gengæld har Boca en særlig charme. Det er arbejderklubben, 
der i dag (også) har store økonomiske midler. Begge klubber har imidlertid 
støtter i alle samfundslag, og man kan nemt finde en hjemløs, der holder 
med River. Eller en rigmand, der holder med Boca.
 Tilbage i 1940 blev det legendariske ’La Bombonera’ bygget i La Boca 
på trods af, at der manglede plads til to rigtige langsider mellem barak-
kerne. Derfor er den ene langside en simpel væg med enkelte VIP-pladser, 
og stadion er meget specielt. Det er Rivers bane også - her blev Argentina 
f.eks. verdensmester i 1978. ’El Monumental’ i Nuñez ligger i et pænt 
forstadskvarter i den nordlige del af  hovedstaden, hvor smarte caféer og 
trendy butikker ligger langs med dyre bilforhandlere. Her skal man ikke 
bekymre sig meget om sikkerheden.
 Bag Bocas ene langside hænger i øvrigt et stort svensk flag pga. en 
særlig legende. To år efter Boca Juniors’ stiftelse i 1905 mødte klubben et 
hold med de samme blå-hvide spilletrøjer, og så var gode råd dyre. Ifølge 
legenden blev lederne enige om, at Boca Juniors skulle spille i samme 
farve som flaget på det næste skib, der anløb havnen. Det næste skib var 
svensk. Det var i 1907, og siden har Boca spillet i blåt og gult.

De andre storklubber
Men der er også andre store. San Lorenzo har en del tilhængere blandt 
overklasse-argentinere selvom deres stadion ligger i et af  de hårdeste kvar-
terer, Bajo Flores. Men for alle argentinske hold gælder, at deres fans i dag 
reelt er en blandet forsamling. En af  San Lorenzos mest kendte og vellidte 
fans er i øvrigt dansk-amerikanske Viggo Mortensen, der voksede op i 
Buenos Aires og ofte kommer på stadion.
 Independiente og Racing er de sidste to af  de fem gamle storklub-
ber. De to klubbers stadioner ligger 150 meter fra hinanden og har plads 
til knap 60.000 hver, hvilket giver ekstremt højspændte lokalopgør på og 
uden for grønsværen. 
 Independiente bliver kaldet ”rey de copas”, copa-kongen, fordi klub-
ben har sydamerikansk rekord i vundne Copa Libertadores (Champions 
League) - man vandt i 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984 og to 
Intercontinental (VM) i 1973 og 1984.
 Pt. er Independientes mest kendte hjemmedyrkede spiller Sergio 
Agüero, som har scoringsrekorden i Manchester City og i øvrigt er gift 
med Diego Maradonas datter. Måske vi kan forvente flere talenter fra dén 
front.
 Huracán, ærkerival og nabo til San Lorenzo skal også med her. Det 
blev længe regnet som det sjette gamle storhold, men har det i dag lidt 
svært, typisk i midten eller bunden af  rækken. 
 Mens Lanús er en spændende nyklassisk arbejderklub på lavt budget i 

Bocas stadion.
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det sydlige Buenos Aires. Klubben har stor succes ift. at producere egne 
spillere. 
 Vélez Sársfield er ligeledes et af  de store hold og vandt sensationelt 
Intercontinental Cup i 1994 over AC Milan.
 Uden for Buenos Aires er opgøret mellem Rosario Central og Newell’s 
Old boys værd at nævne. Sidstnævnte er Lionel Messis barndomsklub, og 
Messis kone er i øvrigt en skønhed fra Rosario. Diego Maradona spillede 
en kort overgang i Newell’s.

Magtfulde hooligans
I Argentina har hver storklub en hardcore fangruppe – barra bravas – 
som dels styrer sangene bag målet, dels har massiv indflydelse i klubben. 
Fansene styrer fx parkering omkring stadion, og de får en stor stak billetter 
gratis af  klubledelsen. De får sågar ofte penge via spillersalg. Systemet er 
heftigt kritiseret, men det er i dag rodfæstet i et land, hvor ingen synes at 
have viljen eller modet til at gøre op med det absurde fænomen.
 Topklubberne er under massivt pres fra fansene, og hvis ikke klub-
præsidenten makker ret kommer han – eller hans familie – måske endda 
ud for en ulykke. Han makker ret. Og terrorsystemet har spredt sig til alle 
argentinske topklubber.
 Lederen af  fangruppen, barra’en, er selv blevet en del af  historien om 
topfodbold i Argentina; han er i avisen, han giver autografer, han deler 
billetter og pesos ud til sine støtter. 
 De hårde hooligans har nemlig deres daglige gang i klubbernes inder-

ste cirkler; på træningsanlægget, på banen, blandt spillerne. Det er med 
andre ord svært attraktivt, både økonomisk og imagemæssigt, at være leder 
for en storklubs barra brava.
 Rivaliseringen mellem fansene er derfor præget af  mange interne 
slåskampe og i sjældne tilfælde drab, når de gale hinchas støder sammen. 
Mens politiet i reglen er gode til at afskærme fans fra forskellige klubber, 
er den interne rivalisering, der handler om penge og prestige, sværere at 
styre. Lederen af  barra’en har typisk kæmpet sig til tops på den hårde 
måde. Han er nemlig den, der - med alle midler - formår at samle de andre 
hooligans omkring sig. 
 Når de kriminelle ledere undertiden ryger i fængsel, skal der findes 
en ny leder. Den proces går ikke stille af, og både River Plate og Boca 
Juniors m.fl. har haft store problemer. Væbnede interne opgør er nået 
helt ind på El Monumental og La Bombonera, hvilket har givet klubben 
flere karantæner fra hjemmebanen. Det har ikke bremset balladen, men 
de interne slåskampe foregår dog typisk langt fra stadion. Og sjældent på 
kampdagen.
 Er det så alligevel farligt at gå til fodbold? Nej. Los barra bravas er 
ude efter hinanden - ikke dig. De udgør desuden et fåtal af  tilskuerne - 
man anslår f.eks., at River har omkring 500 hardcore barras ud af  66.000 
tilskuere. På kampdagen ser man dem bare stå bag målet med trommer, 
trompeter og massevis af  flag og parasoller, som svinges rundt. Barra’en 
er også folklore, fest og fællesskab - og det er først og fremmest dét, ar-
gentinsk fodbold handler om.

Optakt til kamp på River 
Plate.

Optakt til kamp på Bocas 
stadion.
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BYEN BUENOS AIRES
Byen Buenos Aires og provinsen Buenos Aires er to forskellige ting. 
Byen hedder som hovedstad Capital Federal - Den federale 
hovedstad, og er mod syd ved La Boca afgrænset af floden Ria-
chuelo og mod vest og nord af en stor omfartsvej.

Provins og hovedstad
Provinsen Buenos Aires og byen Buenos Aires - La Ciudad de Buenos 
Aires, er to forskellige ting. Byen hedder som hovedstad Capital Federal - 
Den federale hovedstad, og er mod syd ved La Boca afgrænset af  floden 
Riachuelo og mod vest og nord af  motorvejen Avenida General Paz.
 Administrativt er Buenos Aires delt i to. Inderst og afgrænset fra 
resten af  byen af  motorringvejen Avenida General Paz, den lille flod 
Riachuela ved bydelen La Boca og floden Rio de la Plata ligger Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires – den selvstyrende by Buenos Aires, der 
også kaldes Capitál Federal – Forbundshovedstaden. Dette er en provins 
for sig selv, og det er her, at Argentinas kongres og præsidentsæde be-
finder sig. På samme måde som USA regeres fra Washington DC. 
 Udenom breder Buenos Aires by sig langt ud i provinsen Buenos 
Aires, hvis hovedstad er byen La Plata 45 kilometer mod sydøst. I 2007 
boede der 3,03 millioner mennesker i det selvstyrende centrum, der er 
spredt ud på 203 km². I hele stor-Buenos Aires bor ca. 14 millioner, hvilket 
efter Mexico City og Sao Paulo gør den til Latinamerikas tredjestørste by.

Zoner og kvarterer
Byen Buenos Aires er delt i tre zoner; Zona Norte (nord), Zona Sur (syd) 
og Zona Oeste (vest). De meget besøgte kvarterer San Telmo og La Boca 
ligger i Zona Sur. Palermo ligger i Zona Norte. Byen er delt i 48 kvarterer. 
 Turisten, der besøger Buenos Aires i forholdsvis kort tid, vil naturligt 
nok ikke besøge hele byen, og kun få drager ud i de vestlige kvarterer. I de 
kommende afsnit beskrives derfor kun de kvarterer, der er mest interes-
sante. Disse kvarterer ligger alle langs La Platafloden.
 Et oplagt sted at starte er Plaza de Mayo, Majpladsen, hvor det ly-
serøde præsidentpalæ og katedralen ligger. Herfra fører den smukke Av. de 
Mayo op til Plaza del Congreso, Kongrespladsen, hvor kongresbygningen 
er. 
 Microcentro er ikke et kvarter, men er en samlet betegnelse for for-
retningscentrum i kvartererne Montserrat og San Nicolás. Her er gågaden 
Florida den mest hektiske gade.
 De gamle, indre havneområder er efterhånden fuldstændig restaureret 
og hedder i dag Puerto Madero. San Telmo er et skønt, hyggeligt kvarter 
med tango og søndagsmarked. Ved havnen et par kilometer syd for cen-
trum er arbejderkvarteret La Boca med de berømte farvede huse og. Nord 
for centrum er de rige bydele Recoleta og Palermo. Endnu længere mod 
nord og i udkanten af  byen er Tigre i Paranáflodens delta.
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PLAZA DE MAYO
Majpladsen er kranset af det lyserøde præsidentpalæ, den hvide 
tidligere rådhusbygning og Katedralen. Fra balkonen på Casa 
Rosada har skiftende præsidenter holdt deres store taler. Plaza 
de Mayo ligger i bydelen Montserrat.

Revolution i maj 
Plaza de Mayo, Majpladsen, er byens historiske centrum og det sted, hvor 
den spanske erobrer Juan de Garay i 1580 grundlagde Buenos Aires un-
der navnet Den Allerhelligste Treenighed. I 1536 havde en anden spanier 
anlagt et fort med navnet Nuestra Señora de Buen Aire – Vor Frues Godt 
Luftdet sted, hvor kvartererne San Telmo og La Boca støder op til hi-
nanden.
 Pladsen fik sin form i 1884, da man fjernede en bygning mellem to 
mindre pladser, der dermed kom til at udgøre én stor. Pladsen har navn 
efter den fredelige Majrevolution, hvor beboerne den 25. maj 1810 afsatte 
vicekongen af  Spanien, der regerede kolonien fra den lille hvide bygning 
Cabildo - det hvide rådhus.
 Midt på Plaza de Mayo står La Pirámide de Mayo, Majpyramiden, der 
i 1857 afløste den originale pyramide, som i 1811 blev rejst på etårsda-
gen for Majrevolutionen. Under pyramiden ligger der jord fra alle landets 
provinser. Plaza de Mayo fik sit nuværende udseende i år 1900. Palmerne 
hentede man i Rio de Janeiro.

Det lyserøde præsidentpalæ
I det lyserøde palads Casa Rosada, Det lyserøde Hus, 
ved Plaza de Mayos østlige ende har præsidenten sine 
kontorer, og her har skiftende præsidenter talt til mas-
serne fra balkonen. Perón og Evitas folkeforføriske op-
trædener er legendariske og gengivet i filmen ”Evita”, 
hvor Madonna spillede hovedrollen. For at være tættere 
på folket talte Evita og Juan Perón i øvrigt fra den laver-
eliggende balkon, der vender ud mod gaden Rivada-
via. Den lyserøde farve valgte Domingo F. Sarmiento 
(præsident 1868-1874) som et symbol på, at præsident-
en var politisk leder for både de hvide unitarister og 
de røde federalister – de to fraktioner i 1800-tallets ar-
gentinske politik. I 2007 patenterede man farvenuancen 
”Regeringsbygnings-lyserød”.
 I parken bag bygningen er Museo Casa Rosada i de 
udgravede ruiner efter den spanske kolonimagts gamle 
fort og toldkontorerne, der blev tildækket ved udbyg-
ningen af  havnen i 1890’erne. Museet  udstiller objekter 
fra præsidentbånd og kommandostave til gyngestole og 
hestevogne, som har tilhørt præsidenter op til nutiden. I 
weekender er der rundvisning i Regeringspalæet.

Foran Casa Rosada står 
en rytterstatue af Manuel 
Belgrano, der grundlagde 
Argentinas første avis i 
1801, skabte landets flag i 
1812 og var med til at erk-
lære Argentina uafhæn-
gigt 9. Juli 1816.

Næste side:
Det lyserøde præsident-
palæ Casa Rosada 
rummer præsidentens 
kontor og er hjemsted for 
regeringen.
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MØDRENE PÅ PLAZA DE MAYO
Siden 30. april 1977 har mødre til personer, der 
forsvandt under militærdiktaturets beskidte 
krig i fra 1976 til 1983, hver torsdag eftermid-
dag vandret rundt om pyramiden midt på 
Plaza de Mayo. Mødrenes ugentlige vandring 
minder vandring minder argentinerne – og an-
dre besøgende om de op til 30.000 personer, 
der blev dræbt af militær, politi og hemmelige 
tjenester. Kvinderne havde mødt hinanden 
ved talrige, men forgæves henvendelser på 
indenrigsministeriet. En mor der har mistet sit 
barn, har intet mere at frygte og uden angst 
for militærstyrets mulige repressalier, startede 
de deres stille vandring i protest mod gene-
ralerne. 

Gennem årene har Mødrene på Plaza de 
Mayo udviklet sig til en politisk gruppering 
på venstrefløjen. Gruppen har også åbnet 
børnehaver, skoler, et universitet, et tidsskrift, 
et bibliotek og en radiostation. 
 Rockstjernen Sting har skrevet nummeret 
”They walk alone” om mødrene på Plaza de 
Mayo.

Det hvide rådhus 
Mellem opførelsen i 1608 og frem til 1940 har den gamle rådhusbygning 
Cabildo, der er Plaza de Mayos ældste bygning, lidt under adskillige om-
bygninger og nedrivninger. Frem til anlæggelsen af  gaderne Av. de Mayo 
og diagonalen Av. Julio A. Roca i 1880’erne strakte arkaderne sig over hele 
pladens bredde i to etager. Selve ordet ”cabildo” er afledt af  det spanske 
ord ”cabeza”, der betyder hoved. Cabildo var frem til 1822 hovedsæde for 
den spanske kolonimagts politiske, juridiske og økonomiske administra-
tion og fungerede samtidig i perioder som fængsel. Museet har historiske 
modeller og billeder af  byen. Bygningens indre er i sig selv smuk og om-
fatter en lille lukket park og en café.

Katedralen
Hovedstadens katedral, Catedral Metropolitana, stod efter flere om- og 
tilbygninger klar med sin nuværende udformning i 1836. Ved den endelige 
grundlæggelse af  Buenos Aires i 1580 udpegede man dette sted til byens 
kirke, der i den første udgave var bygget af  træ og lersten. Paven ophøjede 
i 1620 den ledende præst i Buenos Aires til biskop, og kirken fik dermed 
status af  katedral. På grund af  for dårlige materialer og sjusket byggeri 
faldt kirken sammen i både 1600- og 1700-tallet. Katedralens nyeste del 
er den klassicistiske facade med 12 søjler og søjlegang. Den trekantede 
frontispice er udsmykket med et basrelief  fra 1862, der sammenkæder den 
bibelske forsoning mellem Josef  og hans brødre med slaget ved Pavón, 
hvor Buenos Aires´styrker under ledelse af  Bartolomé Mitre vandt over 
tyrannen Justo José Urquiza.
 General José de San Martíns Mausoleum i katedralen omfatter sarkof-
agen med generalens jordiske rester, der 30 år efter hans død i Frankrig 
kom tilbage til Argentina i 1880. Siden da har en evig flamme udenfor 
katedralen brændt for landets frihedshelt. Hovedalteret i rokokostil er fra 
1785.

Katedralen.

Det hvide rådhus.
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PUERTO MADERO
Byens havnefront har siden begyndelsen af 1990’erne 
gennemgået en storslået forvandling. I dag er Puerto Madero
et moderne kontor- og restaurantområde langs de gamle
inderhavne. Bygninger i glas, stål og beton skyder mod himlen.

Langs havnebassinerne
Navnet Madero er givet for at ære Eduardo Madero, der stod for etabler-
ingen af  de fem havnebassiner i 1880- og 90’erne.
 I 1990’erne gennemgik den lange række af  rødstens-pakhuse langs 
havnebassinerne en total renovering med det resultat, at bygningerne i dag 
lægger rustikke vægge til eksklusive og moderne kontorer, mærkevarebu-
tikker, caféer og restauranter.
 Ved den nordlige ende af  Dique No. 4, bassin 4, står Telecomtårnet 
skildvagt ved indsejlingen til havnebassinerne. Ved Bassin 4 ligger både en 
eksklusiv sejlklub og fregatten Uruguay, der i 1903 reddede en svensk eks-
pedition ud af  Antarktis’ is. Skibet var den argentinske flådes første træn-
ingsskib og er nu museum (åben daglig 9-21). Over Bassin 3, lige nedenfor 
Casa Rosada, spænder fodgængerbroen Puente de la Mujer, Kvindens Bro, 
fra 2001 sig over vandet. I samme bassin ligger fregatten Sarmiento, der fra 
1899 til 1938 var flådens flagskib. Ud til bassin 2 ligger det katolske uni-
versitet, mens bygningerne ud til bassin 1 endnu ikke er renoveret færdig. 
 I Dársena Sur, Havnebassin Syd, ligger byens kasinoskib.
 Langs ydersiden af  havnebassinerne skyder flere og flere højere byg-
ninger op. Hvor Hotel Sheraton for et par årtier siden var byens eneste 
moderne højhus ud mod Río de la Plata, har Buenos Aires nu gennemgået 
en kosmetisk forvandling og ansigtsløftning i glas og stål på mange hun-
drede meters højde.

Reserva Ecológica 
Mellem højhusene og Río de la 
Plata er et stort grønt område 
med forbavsende mange for-
skellige plante-, fugle- og dy-
rearter. Hele området er skabt af  
byggeaffald, jord og brokker, der 
op gennem 1900-tallet blev hældt 
længere og længere ud i floden.

Til højre:
På ydersiden af de gamle 
dokker skyder stadig flere 
højhuse op.

De gamle pakhuse er 
gennemgribende restaur-
erede og rummer masser 
af fine spisesteder. 
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MONSERRAT

Avenida de Mayo
Prægtige bygninger – mange med flotte kupler – står skulder ved skulder 
langs denne træbevoksede avenida, der forbinder statsmagtens to poler; 
præsidentpalæet på Plaza de Mayo og kongresbygningen på Plaza del 
Congreso. Det er oplagt at vandre den ene vej og tage undergrundsbanen 
tilbage. Under avenidaen løber nemlig linie A, der på denne strækning 
stadig betjenes af  de smukke originale vogne med træpaneler. Bystyret har 
desværre planer om at udskifte vognene. Stationerne er i sig selv et besøg 
værd. Prøv blandt andet at gå ned, hvor Avenida de Mayo skærer gaderne 
Perú og Florida.
 En halv blok fra Plaza de Mayo hen ad avenidaen i nr. 575 ligger Casa 
de la Cultura, kulturhuset, i en imponerende bygning, der er tegnet af  
nogle af  Paris’ bedste arkitekter. Lørdag kl. 16 og 17 samt søndag hver 
hele time fra 11 til 17 er der gratis rundvisninger. Ornamenteringerne, 
skulpturerne og loftsmalerierne er meget imponerende.
 Buenos Aires er kendt for sine caféer, og Café Tortoni i nr. 829 er 
den mest berømte af  dem alle. Under stuklofterne og mellem de brune 
søjler har byens bedste digtere og tangomusikere siddet. Hillary Clinton 
har såmænd også drukket en kop kaffe her. Med billeder på væggene gør 
caféen et stort nummer ud af  de besøgende kendisser. De fleste aftener 

Av. de Mayo forbinder Majpladsen og Kongrespladsen og 
krydser midtvejs verdens bredeste gade, Av. 9 de Julio.
Kvarteret Montserrat omfatter seks rækker af blokke mod syd fra 
fra Av. de Mayo.

Til højre:
Den nuværende kon-
gresbygning blev indviet 
i 1906, og rummer både 
senatet og deputerkam-
meret.

Avenida de Mayo.
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Barolobygningen er fyldt 
med referencer til ”Den 
Guddommelige Kome-
die” af Dante.

På frokostrestaurant i 
Buenos Aires..

Syd for Majpladsen 
Især om søndagen er det oplagt fra Majpladsen at gå mod syd mod bydel-
en San Telmo. Vælg gaden Defensa, der starter ud for den hvide pyramide. 
Om søndagen er Defensa spærret for bilkørsel og fyldt med handelsboder, 
turister og lokale, der slentrer, snakker, sælger og køber.
 Kik ind i byens ældste apotek, det meget smukke Farmacia de la Es-
trella fra 1885 på Defensa 201. Ny medicin står på de originale, udskårne 
træreoler. Apoteket fungerer samtidig også som museum.
 To af  de mest populære showsteder for tango ligger i Montserrat; La 
Ventana på Balcarce 431 og El Querandí på Perú 302.

fra klokken 21 spiller tango- og folkemusikorkestre. Caféen 
fyldte 150 år i 2008. Palacio de Carlos Gardel (Carlos Gar-
dél er landets største tangostjerne) ved siden af  i nr. 833 har 
et tangoakademi med kurser, og Museo Mundial de Tango, 
Verdensmuseet for Tango fortæller om tangoens historie. 
Indgangen er fra bagsiden på gaden Rivadavia nr. 830.
Hvor Avenida de Mayo skærer den brede Avenida 9. de 
Julio, står et monument for Don Quixote de la Mancha. 
Don Quixote er hovedpersonen i Miguel De Cervantes 
Saavedra den legendariske, spanske ridderroman fra 1605, 
der har hans navn som titel, og som regnes for den første 
europæiske roman. Det hvide fundament symboliserer rid-
derens hjem i La Mancha. En halv blok længere fremme i 
nr. 1152 ligger Castelar Hotel, hvor flere danske bureauer 
indkvarterer deres gæster.

Barolobygningen
Edificio Barolo, Barolobygningen, i nr. 1370 er gadens 
mest imponerende bygning og har navn efter den italienske 
indvandrer Luis Barolo, der opførte huset i årene 1919 til 
1923. Barolo var den første, der importerede maskiner til 
at spinde bomuld, ligesom han var den første, som dyrkede 
bomuld i provinsen Chaco. Den italienske arkitekt, Mario 

Palanti, tegnede huset i datidens populære eklektiske stil, der skulle tiltale 
både øret, øjet, ånden og hjertet. Barolo var en stor beundrer af  “Den 
Guddommelige Komedie” og fyldte bygningen med referencer til Dantes 
berømte værk. De tre sektioner repræsenterer værkets tre del; Helvede, 
Skærsilden og Himlen. Husets højde på 100 meter svarer til bogens 100 
afsnit, og de 22 etager (to er under jorden) svarer til antallet af  linier i 
hvert vers. I begyndelsen af  juni står tagets top på linie med Sydkorset 
– indgangen til Himlen i “Den Guddommelige Komedie”. Mandag og 
tirsdag fra 14 til 19 er der guidede rundvisninger, hvor man hører om 
husets symbolik.

Kongrespladsen 
Plaza del Congreso, Kongrespladsen, strækker sig over tre blokke frem 
mod Kongressen, der fylder en hel blok. På den første blok står en kopi af  
Rodins skulptur “Grubleren” på det sted, hvor alle afstande ud i Argentina 
måles fra. 
 På den sammenhængende blok to og tre står det imponerende Monu-
mento a los dos Congresos, Monumentet for de to kongresser – og med 
jævne mellemrum tusinder af  demonstranter.
 Kongressen kan besøges på gratis guidede rundvisninger, der starter 
ved nr. 1846 på den sydlige sidegade Hipólito Yrigoyen. I Den Blå Salon 
er det værd at lægge mærke til den to tons tunge lysekrone, der symbolis-
erer republikken og dens provinser. Kongressen er designet af  en italiensk 
arkitekt og opført mellem 1898 og 1906.

STATIONEN PERÚ 
Hvor Avenida de 
Mayo skærer gaden 
Perú er nedgang til 
undergrundsbanens 
station Perú. Stationen 
er smukt udsmykket i 
gammel stil. 
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SAN TELMO
Bydelen San Telmo er et både levende og autentisk billede af det 
gamle Buenos Aires. Mange kunstnere bor her, og en del galleri-
ejere og antikvitetshandlere åbner butikker. I kvarteret ligger også 
flere af de store tangoshow-steder.

Kvarteret
Indled besøget i kvarteret med en kop espresso på den slidte og charme-
rende Café Dorrego øverst på Plaza Dorrego. Udforsk derefter kvarteret 
ved at slentre hen ad Defensa og afsøg undervejs sidegaderne. På Defensa 
1179, en halv blok fra Plaza Dorrego, kan man i Pasaje de la Defensa se 
det indre af  en ejendom.

Markedshallen
Markedshallen fylder det meste af  blokken mellem Carlos Calvo, Defensa 
og Bolívar. Langsomt, men sikkert udkonkurrerer caféer og antikvitet-
shandlere de tidligere grønthandlere, slagtere og købmænd. På gaden De-
fense, der løber fra Plaza Dorrego mod Plaza de Mayo, ligger mange an-
tikvitetshandlere, og om søndagen er hele gade fra Plaza Dorrego til Plaza 
de Mayo omdannet til én lang gågade med boder.
 San Telmo er stedet, hvor den spanske søfarer Pedro de Mendoza i 
1536 grundlagde Buenos Aires ved at anlægge en havn og bygge et fort, 
som han navngav “Santa María del Buen Aire”, Den Hellige Marias gode 
vinde. Facademeter koster, og byens smalleste hus, Casa Mínima, står i 
smøgen Pasaje San Lorenzo 380. Frigivne slaver fik først i 1800-tallet 
overdraget grunden af  deres ”ejer”.

Museum og kulturhus
Museo Histórico Nacional ligger i parken Parque Lezama fem blokke syd 
for Plaza Dorrego ad gaden Defense. Museets fokuserer på begivenheder 
efter uafhængigheden, men hele Argentinas historie er fint beskrevet (des-
værre kun på spansk). Frihedshelten San Martín og Rosas, diktatoren fra 
1830-erne, har hvert et afsnit. Efter museet kan man slappe af  i den øvrige 
del af  Parque Lezama.

Den danske kirke
Det føles ikke malplaceret, at en rødstens kirke, der lige så godt kunne 
have stået i en fynsk købstad, er opført i San Telmo. Kvarterets stemn-
ing kan nemlig beskrives med et noget så dansk udtryk som hyggeligt. 
I kirken er minder fra Skoleskibet Københavns besøg i Buenos Aires 
i 1928. Skibet var en femmastet bark – det største sejlskib, der no-
gensinde har sejlet under dansk flag. Efter besøget i Buenos Aires 
forsvandt skibet sporløst under sin videre sejlads mod Australien. 
 Den danske kirke i Buenos Aires er som en del af  Dansk Sømands- og 
Udlandskirker tilknyttet den danske folkekirke. Danske turister er meget 
velkomne til at deltage i gudstjenester og aktiviteter. 

Til højre:
San Telmo har masser 
af gamle caféer med 
patina og charme. 

Har man som turist brug 
for “en dansk pause”, er 
man meget velkommen 
til at komme ind i Den 
Danske Kirke.
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LA BOCA
La Boca betyder ”munden” og er havne- og arbejderkvarteret, 
hvor floden Riachuelo udmunder i La Plata-floden. De farvede 
huse et af de helt klassiske billeder på Buenos Aires. Kvarterets 
stolthed og samlingspunkt er fodboldklubben Boca Juniors.

Republikken La Boca
De fleste turister har set billeder af  de malede huse i La Boca, og kun få 
besøger Buenos Aires uden et nærmere kig på dette farverige kvarter. Ar-
bejderbydelen var i 1800-tallet italienske indvandreres foretrukne kvarter. 
Inspireret af  en lignende tradition i bl.a den norditalienske havneby, Gen-
ova, begyndte de at male husene med overskudsmaling fra skibe i havnen.
 Sammenholdet i kvarteret har alle dage været stort. I 1882 kom nation-
alfølelsen til udtryk, da beboerne ønskede at løsrive sig fra det øvrige land 
og udråbte kvarteret til República de la Boca.
 På gaden Necochea ligger flere cantinas, restauranter, hvor vin og un-
derholdning spiller en større rolle end maden. Gaden havde sin storheds-
tid indtil 1970’erne, men enkelte restaurationer er stadig åbne. Necochea 
starter ved den af  de to broer, der ligger længst ud mod La Platafloden.

CAMINITO
Caminito, Den lille Gågade, er La Bocas mest kendte gade og er flankeret 
af  de berømte malede huse på begge sider. Gaden er som et fotogent kun-
stværk i sig selv, så kom om morgenen, hvor lyset til fotografering falder 
bedst. I flere huse har lokale kunstnere indrettet gallerier, og på gaden står 
også masser af  kunstnere, der sælger akvareller, tegninger og malerier med 
motiver hentet i kvarteret. Den 100 meter lange gade løber fra en bred 
bugtning i Riachuelafloden til en lille plads, hvor endnu flere kunstnere har 
deres stande. I de omkringliggende gader er souvenirbutikker, gallerier og 
restauranter – hvor maden er dyr og ikke særlig god. Tangodanserne, der 
underholder, er heller ikke af  høj klasse.
 At Caminito hedder Caminito kan tilskrives maleren Benito Quinquela 
Martín, der opkaldte gaden efter en berømt tango med titlen Caminito, 
da jernbanevæsenet i 1954 fjernede skinnerne, der lå i i den nuværende 
gågade. Benito Quinquela Martín malede scener fra kvarterets liv, og hans 
vigtigste værker kan man se på Museo de Bellas Artes de la Boca, (ti.-fr. 
10.30-17.30 og lø.-sø. 11-17.30), der ligger ud til floden. Centret for mod-
erne kunst, Fundación Proa, (ti.-sø. 11-19, www.proa.org) er et nyrenov-
eret hus med skiftende udstillinger af  nutidig argentinsk og international 
kunst. Her er ingen billeder af  malede huse, men spændende foto-, film-, 
maler- og installationskunst.

BOCA JUNIORS’ STADION
Den argentinske fodboldlegende Diego Maradona spillede som 21-årig et 
år i Boca Juniors, inden han i 1982 startede sin karriere i Europa. Fra 1995 
til 1997, hvor han efter nogle turbulente år sluttede sin aktive karriere, 
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Boca Juniors stadium hed-
der La Bombonera.

spillede han igen i Boca Juniors.
 Boca Juniors stadium hedder La Bombonera, der betyder 
“chokoladeæsken”, på grund af  den kompakte, kasseformede struktur. 
Havde det i stedet været rundt, kunne man med rette have kaldt det “sil-
detønden” med reference til, at de 57,395 tilskuere står som sild i en tønde. 
Har man mulighed for det, bør man overvære en kamp og opleve, hvordan 
Boca-beboernes sjæle forenes med bolden og spillet på banen.
 Stadion har også et museum med en omfattende udstilling om klub-
bens triumfer og spillernes præstationer. Diego Maradona, helten over 
alle helte, har selvfølgelig sin centrale plads. Både udvendig og indvendig 
er der malerier af  kunstneren Pérez Célis, der viser mange af  klubbens 
legendariske spillere og de italienske immigranters liv i kvarteret. Ved in-
dgangen hænger et værk, “Orígen de la bandera de Boca”, Boca-flagets 
oprindelse af  Benito Quinquela Martín. Maleriet viser, hvordan klubben, 
da den skulle vælge farver til flaget på Boca, bestemte, at man ville tage 
de farver, som det næste skib, der sejlede ind i havnen, havde som nation-
alfarver. På den måde fik Boca et blåt og gult flag, for det næste skib var 
svensk! Arvefjenden River Plates farver er i øvrigt røde og hvide.

MATE – FÆLLESSKABETS DRIK 
På et eller andet tidspunkt vil en argentiner række dig en kop eller en kalabas, hvor der stritter 
et metalsugerør op, og spørge: Vil du have en mate? Som høflig, nysgerrig turist svarer man 
selvfølgelig ”Sí, gracias!”. Inden man selv sætter sugerøret til munden, har mateen sandsyn-
ligvis gået på omgang blandt de øvrige i selskabet, og ved selv at suge, bliver man en del af 
fællesskabet. At drikke mate er nemlig meget mere end at nyde en forfriskning:
 Mate laves af blade fra matetræet, llex paraguayensis, der er i familie med kristtornen, og 
den vokser vildt og i plantager i Nordøstargentina, Paraguay og det sydlige Brasilien. Mate 
indeholder matein, der ligesom koffein virker opkvikkende. Mate er også godt for fordøjelsen, 
og argentinere fortæller, at de gamle gauchoer levede af kød og mate. Bladene høstes mel-
lem juni og august og tørres derpå over åben ild for at hindre forrådnelse, inden de lagres i 
nogle måneder. Til slut kværnes bladene og hældes på poser. Mate er således en slags urtete, 
men slet ikke som den, vi kender i Danmark.
 Først vælger forsamlingen en cebador, en person der tilbereder og serverer. Typisk er det 
værten. Han eller hun varmer vandet i kedlen til lige under kogepunktet - det må for alt i ver-
den ikke koge, da mateen så bliver quemado, brændt, hvilket vil sige, at den er meget stærk i 
starten og hurtigt derefter lavado, udvasket og uden smag.
 Det er vigtigt, at man hælder det varme vand ned langs la bombilla, sugerøret, der er stuk-
ket ned i den halvt fyldte kop eller kalabas, der ligesom teet kaldes for mate. Måske bevæger 
el cebador med følsomme små bevægelser sugerøret for at skabe lige nøjagtig så meget 
plads mellem sugerøret og mateen, at den fyldes op fra bunden. Har vandet den rette tem-
peratur, danner der sig et grågrønt skum øverst.
 Personen der serverer, suger selv den første mate for at checke temperaturen og fjerne 
eventuelle partikler fra sugerøret. Derefter hylder han mateen på ny og giver den til den 
person, der i urets retning sidder ved siden af. Vedkommende suger mateen tom, uden at 
suge den dog er så tom, at den giver lyd fra sig. 
En slubrende lyd er tegn på, at personen der 
suger, er dårligt opdraget. Det er også meget 
ildeset, at røre rundt i mateen med sugerøret, 
som var den en teske.
 Hver gang en person har suget mateen 
tom, får el cebador den tilbage, fylder op og 
giver den til den næste i kredsen. Når man ikke 
ønsker mere, siger man gracias. Måske fylder 
værten lidt ekstra mate i, og måske beslutter 
han at tilberede en ny.
 Den mindeværdige dag vil komme, hvor 
man som besøgende bliver tilbudt at servere 
mate. Roser de argentinske værter og venner 
én for at have tilberedt en god mate, kan man 
med rette være stolt.

På en rejse i Argentina, vil man på et eller an-
det tidspunkt blive budt på mate. Mate drikkes 
ved at suge teen op gennem et metalsugerør.
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SAN NICOLÁS OG RETIRO
San Nicolás omfatter gågaden Florida og det berømte Colón-
teater. Bydelens geografiske midtpunkt er obelisken midt i ver-
dens bredeste gade Av. 9 de Julio. Fra Plaza San Martín strækker 
bydelen Retiro sig ned mod stationerne og havnen.

Microcentro
Finanascentrum i blokkene nord for Majpladsen er kendt som Microcen-
tro, selv om området ikke er en officiel bydel. Her er aldrig langt til en café 
eller en restaurant og her er masser af  muligheder for shopping.

Florida
Gågaden Florida er spækket med forretninger og indgange til butikscen-
tre, der kaldes galerías. Florida begynder en blok fra Plaza de Mayo. På de 
første blokke er der mange boghandlere – og i hele gadens længde er der 
spækket med fodgængere. Man mener, at over en million mennesker hver 
dag vandrer ad Florida. 
 Gaden Rivadavia, der starter samme sted som Florida, er den længste 
gade i Buenos Aires. Husnumrene fortsætter helt op til nr. 27.500 i bydelen 
Merlo –  25 kilometer fra centrum. Efter fire blokke krydses Florida af  
Av. Corrientes, der omtales som “gaden der aldrig sover”, da den er tæt 
belagt med teatre, biografer, caféer og restauranter. Gaden begynder ved 
den 8.000 sæder store koncerthal Luna Park ved havnens Dok 1.
 I den klassiske café og restaurant Richmond på Florida 468 kan man 
tage en pause i de gedigne læderbetrukne stole. På Floridas sidste to blokke 
ligger mange butikker med souvenir- og lædervarer af  høj kvalitet. Florida 
udmunder påPlaza San Martín.

Til højre:
Galerías Pacífico er et 
storslået shoppingcenter 
på Florida.

Gågaden Florida og 
indgangen til Galerías 
Pacífico.
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Avenida 9 de Julio 
Avenidaen er en af  verdens bredeste gader med op til ti kørebaner i hver 
retning, og løber en kilometer fra kvarteret Retiro i nord til stationen Con-
stitución i syd. Bredden på nær 150 meter fra bygning til bygning skyldes, 
at en hel blok er jævnet med jorden. Den eneste bygning, som stadig står, 
er det tidligere kommunikationsministerium. Anlægsarbejdet gik i gang 9. 
juli 1937 på 121-årsdagen for landets uafhængighedsdag, som avenidaen 
ærer.

Obelisken
Den 67 meter høje og ved foden syv gange syv meter store obelisk på 
Plaza de la República blev bygget på kun fire uger i maj 1936 i anledning af 
400-året for grundlæggelsen af Buenos Aires. Stedet blev valgt, da det var 
her, det argentinske flag blev hejst første gang i Buenos Aires på toppen af 
en nu forsvunden kirke. Dette fandt sted 23. august 1812.

Teatro Colón
Teatret, der fremstår i fransk renæssancestil, er et af  verdens bedste oper-
ahuse med en fantastisk akustik. Teatro Colón, Columbusteatret, åbnede 
på nationaldagen 25. maj 1908 og har plads til 2.478 siddende og ca. 500 
stående tilhørere. Scenen er 35 meter bred, 34 meter dyb og 48 meter 
høj. Der er mulighed for at komme på guidet rundvisning i teatret.

Confitería Ideal
Det kan varmt anbefales at besøge denne flotte, over 100 år gamle café 
og dansehal, der har dannet kulisser til talrige film om tangoen eller 

Obelisken på Avenida 9 
de Julio er et pejlemærke 
i centrum af Buenos Aires.

Argentina, herunder filmen Evita.
 Hver dag er der både undervisning i tangodans og milonga. Vil man 
blot betragte almindelige mennesker, der bruger frokostpausen fra jobbet 
til at danse en tango, er det helt acceptabelt at købe en kop kaffe og blot 
nyde dansen.
 Hver fredag og lørdag kl. 21 er der spisning og efterfølgende show 
med et program, der indeholder både dans, musik og sang.
 Confitería Ideal, Suipacha 380, (www.confiteriaideal.com).

Plaza San Martín
Plaza San Martín, hvor enorme gummitræer og et monument for San 
Martín tiltrækker opmærksomheden, står en stor statue af  landets største 
frihedshelt.
 Nederst på pladsen er et monument for de faldne i Malvierkrigen - der 
set fra engelsk side huskes som Falklandskrigen.
 Mellem jernbanestationerne og Hotel Sheraton nedenfor Plaza San 
Martín står Torre Monumental, der indtil nederlaget mod englænderne 
i Falklandskrigen hed Det Engelske Tårn. Tårnet er en gave fra byens 
engelske samfund i anledning af  100-året for Majrevolutionen. Efter Falk-
landskrigen – eller rettere Malvinaskrigen – fik tårnet navneforandring til 
“Torre Monumental”. 
 Ved siden af  jernbanestationerne ligger den 
centrale busterminal Retiro. Bag bustermina-
len – mellem motorvejen og havnen – ligger 
slumbyen Villa 31. 
 Hele nede ved havnen, lige nedenfor Den 
Danske Ambassade, ligger Immigrantmu-
seet, Museo de la Inmigración i det gamle 
Hotel de Inmigrante, hvor indvandrere mellem 
1911 og 1953 kunne bo gratis, fra de ankom 
med skibene, og til de rejste videre ind i landet.

Dansk ambassade og klub
På 12. sal i Edificio Dinamarca, Den danske 
bygning, på gaden Av. N. Alem nr. 1074 over-
for Sheratonhotellet har den danske klub sine 
lokaler. Her er frokostrestaurant, og her har 
danske firmaer mødested. Bygningen er op-
ført af  dansk-argentineren Bertel Skov, der var 
hovedaktionær i den argentinske afdeling af  
Christiani og Nielsen. 
 På 9. sal ligger den danske ambassade.

Det Monumentale Tårn, 
der før nederlaget til 
England i Falkland-
skrigen hed Det
Engelske Tårn.
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RECOLETA
Som i København strækker byens bedre kvarterer sig fra centrum 
og op langs nordkysten. På en god lang gåtur kan man både 
opleve parker, en kirkegård med byens højeste kvadratmeterpris, 
imponerende monumenter og dyre modebutikker.

Et pænt kvarter
Forvandlingen fra at være et middelmådigt til et mondænt kvarter skete i 
1867 og 1871, da kolera- og gul feberepidemier hærgede det bedre borg-
erskab i det dengang fashionable San Telmo. Beboerne søgte i stedet til 
Recoleta, hvor de drev pøblen væk og etablerede sig.
 En tur til Recoleta og Palermo kan passende starte i parken, Plaza 
San Martín de Tours, foran Recoleta-kirkegården. Parken er delvist dækket 
af  gigantiske gummitræer, hvor det største, Gran Gomero, blev plantet 
i 1878 og er 50 meter bredt. Træet giver skygge til caféen La Biela. Her 
mødtes landets store racerkørere midt i 1900-tallet mellem løbene. Tilbage 
er billeder af  bilerne.
 En blok ned ad bakken går Av. Alvear til højre. Byggestilen er meget 
fransk, og gaden er spækket med topgallerier og butikker med designvar-
er. Mangler fruen en Louis Vuitton-taske, herren en Armani-jakke eller 
knægten et Cartier-ur, er der meget at komme efter på denne fashionable 
gade.
 Ud mod parken i nr. 1725 på parallelgaden Posadas nedenfor er Palais 
de Glace – Palacio Nacional de las Artes, Det Nationale Kunstpalads, 
hjemsted for moderne og ofte politiske kunstudstillinger. Det var også her, 
at foregangsmænd i 1920’erne ved aftenselskaber for første gang præsen-
terede et overklassepublikum for tango, der hidtil havde været en dans og 
musik i prostitutions- og barmiljøet.
 Træt i benene og mæt af  indtryk kan man nyde en god middag på en 
hip restaurant, som der er mange af  i Recoleta.

Kirkegården Recoleta 
Gravhvælvinger, kapeller, mausoleer ja, ligefrem palæer, smykket med 
statuer i marmor ligger tæt langs de smalle gyder og stræder i denne im-
ponerende kirkegård (åben daglig 7-18). Man har følelsen af  at vandre 
i en by for antikkens døde beboere. Intet gravsted i Argentina er mere 
prestigefyldt end Recoleta, og det er ikke nok at være rig. Den døde skal 
også tilhøre en af  de aristokratiske familier, der for længst har erhvervet 
et gravsted. Her er fx adskillige af  de første præsidenter. Lige frem fra 
indgangen hviler tyrannen Juan Facundo Quiroga i Recoletas ældste mau-
soleum fra 1836. Kirkegårdens mest berømte gravsted tilhører dog Evita 
Perón selvom Recoletas herskende elite aldrig helt har forliget sig med, at 
en “simpel syngepige” skal  ligge her (under familienavnet Duarte). Ved 
indgangen hænger en tavle, hvor hun og andre kendtes gravsteder er at 
finde.

Til højre:
I den rige bydel, Reco-
leta, ligger kirkegården 
Recoleta, hvor landets 
gamle, aristo-kratiske 
familier ligger begravet i 
mausoleer, der afspejler 
deres jordiske liv.
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Til højre:
Gravstedet for Dr. Raúl Al-
fonsin, der d. 1. januar 1984 
overtog præsident-embedet 
efter militærdiktaturet.

Den enorme metalblomst 
Floralis Genérica er skabt 
som et symbol på alle 
jordens blomster.

Kirke og kunstmuseum
Ved siden af  kirkegården ligger basilikaen, 
Nuestra Señora del Pilar, den næstældste 
kirke i Buenos Aires med sin hvide facade og 
blå keramikkakler på tårnet og indbyder til et 
besøg. Det barokke alter er prydet med præco-
lumbianske elementer, bl.a. en inkasol lavet af  
kunsthåndværkere fra Bolivia. Et fint alterkru-
cifiks er givet af  Kong Carlos 3. af  Spanien. 
Det er muligt at komme op på buegangen 
over kirken, hvorfra der udover religiøs kunst 
og arbejder i sølv er en flot udsigt ned over 
kirkegården.
 Nedenfor kirken, ud til Plaza Francia, har 
kulturcentret Centro Cultural de Recoleta 

til huse i et tidligere franciskanerkloster. I de respektfuldt restaurerede 
rum hænger skiftende udstillinger af  malerier, skulpturer, foto- og instal-
lationskunst, mens en scene lægger gulv til koncerter, danse- og teater-
forestillinger. Om sommeren foregår en del arrangementer på terrassens 
udendørs amfiscene. På den anden side af  Av. del Libertador ligger Museo 
Nacional de Bellas Artes i en rødlig bygning med fire søjler ved indgangen. 
 Den permanente udstilling i stuetagen viser værker af  bl.a. Chagall, 
Gauguin, Moore, Monet, Renoir, Rubens og Van Gogh. Første sal inde-
holder værker af  store argentinske kunstnere.

Kæmpeblomst i stål
Ad en fodgængerbro kan man krydse avenidaen Figuero Alcorte og nå 
ned til jurafakultetet med de kæmpe græske søjler og trapper. Ved siden 
af  står den 23 meter høje rustfrie stålblomst Floralis Genérica. Et hydrau-
lisk system åbner bladene klokken otte om morgenen og lukker dem ved 
solnedgang.
 På det sted hvor Juan og Evita Perón havde deres palæ, ligger nu Na-
tionalbiblioteket, Biblioteca Nacional i en kæmpe betonkolos. Af  frygt 

for at Perón’ernes palæ skulle blive sted for 
helligdyrkelse af  Evita, jævnede de nye magtha-
vere bygningen, da Perón var væltet i 1955. 
Uoverensstemmelser og skandaler gjorde, at 
der gik tre årtier fra betonskelettet var støbt i 
1960’erne til biblioteket var færdigt. I 1999 afs-
lørede præsident Menem et monument med en 
fin statue af  Evita foran biblioteket i den park, 
der også bærer hendes navn.
 Fortsætter man hen ad Figuero Alcorte kom-
mer man forbi Tv Canal 7, dernæst et be-
boelseskvarter med gummi- og Jacarandástræer, 
og så er man inde i bydelen Palermo.

Gadehjørne på gågaden 
Recoleta.
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PALERMO
Parkerne i Palermo er et stort, grønt åndehul i byen. Kvarteret 
Palermo Chico er delt op i Palerme Soho, Palermo Hollywood og 
Villa Freud.

Palermo Chico
Hvor den botaniske have støder ud til Av. Santa Fe starter beboelseskvar-
tererne i Palermo, med Palermo Soho som subkvarteret, hvor bydelens 
sociale liv udspiller sig. Går man op ad gaden, Jorge Luis Borges fra Plaza 
Italia, kommer man forbi forfatterens barndomshjem i nr. 2135. Caféer, 
modebutikker og gallerier er centreret omkring Plaza Serrano, også kaldet 
Plaza Cortázar efter forfatteren Julio Cortázar, der lod sin surrealistiske 
roman Rayuela (på dansk Hinkeleg) foregå her. Borges lader i digtet ”Bue-
nos Aires” huset i nr. 2108 været steder for den mytiske grundlæggelse af  
Buenos Aires. Bygningen rummer caféen El Preferido. For byens store 
litterater er disse gader og huse i Palermo selve hjertet af  Buenos Aires. 
Der er ingen tvivl om, at bydelens selvbevidste beboere er enige i den 
opfattelse.
 Et andet kvarter, hvor navnet fortæller om stedet, er Palermo Hol-
lywood på og omkring gaderne Humboldt og Fitz Roy nær jernbanen 
og Av. Justo. Her hænger mediefolk og kendisser ud i studier, caféer og 
restauranter.

MALBA 
Museo de Arte Latinamericano de Buenos Aires, Museet for Latin-
amerikansk kunst, er byens bedste kunstmuseum. Constantini-samlingen 
på første sal viser i kronologisk rækkefølge udviklingen af  den moderne 
latinamerikanske kunst, der fra først i 1900-tallet afspejlede styrkelsen af  
en latinamerikansk identitet. Frida Kahlo og Diego Rivera er blot nogle af  
topkunstnerne. De skiftende udstillinger giver en fin mulighed for at se, 
hvad der aktuelt rører sig på kontinentets moderne kunstscene.Til højre:

Gadeliv i Palermo.

Palermos natteliv er lev-
ende i weekenderne.
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krydset og planetariet lå i 1800-tallets sidste årtier den legendariske café 
“Lo de Hansen”. Vest for krydset er en rosepark omkring den store sø 
Lago de Palermo. Øst for krydset er det til gengæld træer, der dominerer 
og giver skygge til familier på udflugt. Jacarandástræerne står med violette 
blomster, og det argentinske nationaltræ Ceibo står med røde blomster om 
foråret. I det østligste hjørne er den japanske have.
 Midt i parkens anden store rundkørsel, hvor Av. del Libertador kryds-
er Av. Sarmiento, står Monumento de los Españoles, Monumentet for 
Spanierne, som er det mest imponerende monument  ikke bare i Palermo, 
men i hele Buenos Aires. På toppen af  den 24,5 meter høje, fint udsmykk-
ede, kridhvide marmor kolos står en yndefuld engel. For foden af  hver af  
soklens hjørner står fire bronzemænd, der symboliserer La Plata-floden, 
Pampaen, Chacoen og Andesbjergene. Det spanske samfund i Buenos 
Aires gav i 1908 monumentet som en gave i anledning af  100-året for 
Majrevolutionen. I 1916 sejlede monumentets bronze- og marmoruds-
mykning med et skib fra Spanien ulykkeligvis grundstødte skibet ved Rio 
de Janeiro, hvor ikke bare ud-smykningen sank, men også flere end 450 
mennesker omkom. Kopier blev derefter skabt og endelig, 25. maj 1927, 
overdrog man det færdige monument. Øst for rundkørsel står en statue af  
præsident Sarmiento, der moderniserede Argentinas undervisningssystem. 
På den stik modsatte side af  rundkørslen står en rytterstatue af  Sarmien-
tos diametrale modsætning og modstander, Juan Manuel de Rosas. Rosas 
købte i 1838 arealerne i denne del af  Palermo og skabte de nuværende 
parker. Sit eget domicil byggede han, hvor statuen af  Sarmiento står.

Hukommelsens Park
Lidt nord for Palermo, ud til La Platafloden, ligger Parque de la Memo-
ria. Parken er mindesmærke for ofrene guerillakampene fra 1969 til 1973 
og for militærdiktaturets beskridte krig fra 1976 til 1984. I små plader på 
en mur står navne på hundredevis af  forsvundene personer skrevet. En 
skulptur af  en spejdende mand står i vandet og spejder ud over floden. 
Den minder om dødsflyene, hvorfra militæret kastede døde og bevidstløse 
mennesker ned i flodens vand.

Økopark Buenos Aires
I juni 2016 vedtog Buenos Aires’ bystyre at lukke den 140 år gamle Buenos 
Aires zoo og sætte cirka 2.500 dyr ud i naturen, da man mente, at det ikke 
længere er acceptabelt at holde dyr i fangenskab. I stedet er den tidligere 
zoologiske have omdannet nu til en moderne, interaktiv økopark, der 
sigter mod at skabe opmærksomhed om miljøspørgsmål og vigtigheden 
af    at beskytte dyrs naturlige levesteder både i Argentina og internationalt.
 Den nye park har ingen dyr i permanent fangenskab, men huser dyr, 
der har behov for lægebehandling, inklusive dem i den tidligere zoolo-
giske have, som ikke var stærke nok til at blive frigivet i naturen. Nogle 
dyr holdes på stedet, mens specialister hjælper med at forberede dem til 
udsætning i naturen. 

Botanisk have
Syd for ecoparkenn ligger den botaniske have, hvor både udstilling-
splanter og vildtvoksende vækster har fin plads. I parkens flotte rødsten-
shus boede i 1890’erne den franske landskabsarkitekt Carlos Thays, der 
designede en lang række af  Buenos Aires’ parker og plazaer.

Museo Evita
Museet glorificerer Evita Perón. Billeder, effekter og filmklip viser de fat-
tiges forbillede fra sin bedste side.

Parker og monumenter
Parken, Parque 3 de Febrero,  består af  flere afsnit delt af  store 
avenidaer. Udgangspunktet for nogle timer i de luftige, grønne ar-
ealer kan passende være krydset af  Figuera Alcorte og Sarmiento. 
 Rytterstatuen i rundkørslen er af  Urquiza der i 1854 efterfulgte tyran-
nen Rosas på præsidentposten. Stik mod nord står planetariet, hvor der i 
entreen er udstillet en stor meteorit fundet i Chacoen i Nordargentina. 
Netop her, nøjagtig 99 år før planetariets indvielse, spillede engelske im-
migranter, 20. juni 1960, den første fodboldkamp i Argentina. Mellem 

Mindetavle med navne 
på forsvundne under 
den beskidte krig.En af parkerne i Palermo.
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TIGRE
I bydelen Tigre er biler skiftet ud med både, og kanaler er trafikår-
er i stedet for veje. Tigre ligger hvor Stor-Buenos Aires møder et 
deltaområde med floder og åer. Øerne er grønne og virker som 
et mentalt åndehul.

Sejlads i floddelta
I bydelen Tigre er biler skiftet ud med både, og kanaler er trafikårer i stedet 
for veje. Tigre ligger hvor Stor-Buenos Aires møder et deltaområde med 
floder og åer. Øerne er grønne og virker som et mentalt åndehul.
 Tigre har navn efter jaguaren, der i Sydamerika populært kaldes tigre, 
tiger. Den sidste jaguar er for længst skudt i deltaområdet, hvor vand fra 
Paranáfloden løber ud mellem utallige store og små øer.
 En togtur til Tigre kombineret med sejlads mellem øerne er en oplagt 
idé til en dagsudflugt fra centrum. Toget kører fra stationen Mitre ved Re-
tiro til centrum af  Tigre by ved floden Luján. Ved at betale lidt ekstra kan 
man skifte til det finere Tren de la Costa, Kysttoget, i Olivos.
 Ved togenes endestation i byen Tigre er forlystelsesparken Parque de 
la Costa. Ved stationen ud til den lille sideflod er et turistkontor, hvor man 
kan få oplysninger om de mange muligheder for sejlture. Her er også båd-
terminalen Estación Fluvial, hvorfra man kan tage en sejltur med de både, 
der fungerer som sejlende busser.
 Ved at gå et par kilometer mod vest langs Lujánfloden kommer man til 
Museo de Arte Tigre i det gamle kasino Tigre Club. Værkerne er emnemæs-
sigt opdelt i landskab, gauchomotiver og arkitektur. Lidt længere henne ad 
Lujánfloden, men på den modsatte side har Den Skandinaviske Roklub, 
Club Remoros Escandinavos, et 18.000 m² stort område med robåde og 
kajakker, swimmingpool, tennisbaner og huse til møder og fester.
 Tigre er et yndet udflugtsmål for porteños i weekenderne, og har der-
for masser af  caféer og restauranter.

Til højre:
Café i Tigre.

Floddeltaet Tigre er et 
yndet udflugtsmål for 
beboerne i Buenos Aires. 
Både sejler i rutefart 
mellem øerne.
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