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Los AngeLes 
turist i filmens värld
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Text och foto Anna Lena Stålnacke

LOS AngELES kAn bLi En  drömsemester för en 

familj med lite äldre barn. Och om/när man reser 

dit vill man ju få allt det där man sett på film och i tv be-

kräftat. Helst ska man förstås bo i Hollywood, åtminstone 

några nätter. Det är lätt fixat och behöver inte alls bli dyrt, 

om man satsar på att hyra privat lägenhet. Fantasieggande 

är det också, det finns nämligen lägenheter till uthyrning 

där klassiska filmkändisar som exempelvis Charlie Chaplin, 

Marilyn Monroe eller Ava Gardner bott.

 Vi hamnade hemma hos Fågelskrämman, figuren i 

Trollkarlen från Oz, som spelades av Frank Morgan. När 

det begav sig, på 30-talet, köpte han ett hus fem minuters 

promenad från de klassiska premiärbiograferna längs  

Hollywood Boulevard, ett hem som är en art deco-dröm 

omgiven av en lummig muromgärdad trädgård med  

kvittrande fåglar och en liten damm. 

 Denna bostad, cirka 90 kvadratmeter med gott om plats 

för fyra personer, hyrdes ut för under tusenlappen per natt.

 Via förmedlingssajten Airbnb finner man massor av  

ställen att hyra i Los Angeles-området. Påfallande många 

av dem ligger i Hollywood. Man kan lätt föreställa sig alla 

de skådisar och manusförfattare som i väntan på det stora 

genombrottet behöver tjäna extra pengar genom att hyra ut 

sin bostad, och mycket riktigt, när man kollar lite närmare 

visar det sig att många av uthyrarna jobbar i nöjesbranschen.

Att som turist bo just här har sin speciella charm och kan 

bjuda på oväntade upplevelser. En sen eftermiddag gick vi 

ut för att kika lite i skobutiker. Av en ren slump hamnade  

vi mitt i en pågående filmpremiär på Grauman’s Chinese 

Theater med limousiner, stjärnor i aftonklädsel och foto-

grafernas blixtar som konkurrerade med den starka kalifor-

niska eftermiddagssolen. På trottoaren mitt emot trängdes 

horder av fans . Många av dem hade väntat ända sedan den 

tidiga morgonen för att få en glimt av sina idoler.

 Hoppsan! Där strök visst Bruce Willis förbi, en halv-

meter ifrån oss!

 En annan dag i drömfabriken besökte vi Warner Bros 

(som inte ligger i Hollywood utan i Burbank) för att följa 

med på tur genom det stora studioområdet. Vi tittade på 

kulisser som föreställt  ömsom New York, New Orleans 

och Paris, vandrade genom interiörer som var välbe-

kanta från serier som Friends och eller Ellen de Generes 

pratshow, tittade på Scooby Doos bil och Batman Jokerns 

kläder. 

 Sedan ville vi förstås vara tevestjärnor på riktigt själva.

Någon vecka tidigare hade vi anmält intresse att vara publik 

vid någon teve-inspelning eller direktsändning. Det visade 

sig att det fanns möjlighet på  Conan, Conan O’Brians  

dagliga pratshow, och vi beställde gratis biljetter på nätet. 

Med dessa »biljetter« i hand trodde vi att saken var ordnad. 

»

»

Vem har inte varit i änglarnas stad? det spelar  
ingen roll om man aldrig satt sin fot där i verkligheten,   
för vi har ju shoppat med Julia roberts på rodeo drive,  
hört sheryl Crowe sjunga att hon vill roa sig tills solen  
går upp över santa monica Boulevard och sett otaliga  
biljakter, och likaså oändligt långa bilköer längs  
los Angeles freeways.
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Så efter vår rundvandring hos Warner Bros begav vi oss till den 

studioadress dit vi kallats, och möttes av många fler hoppfulla 

personer än vad som skulle få plats. Först till kvarn gällde 

visade det sig. Många hade väntat hela dagen, medan vi vandrat 

omkring i godan ro på vår guidade studiotur.

 En efter en valdes de hoppfulla ut, och det såg ganska 

chanslöst ut. Men skam den som ger sig. Vi väntade, tjatade 

lite på personalen, och väntade lite till, och i sista minuten 

blev vi hämtade in till studion. Snart satt vi där och lyssnade 

på Conan O’Brian som pratade med sina gäster, skådespelarna 

Will Arnett och Anna Camp, medan Benjamin Brooker stod 

för musiken. Om vi syntes i teve för de cirka 3 miljoner tittare 

som brukar se programmet får vara osagt. Vi var där och det var 

en rolig upplevelse.

 Från »vår« bostad mitt i Hollywood var det mindre än en 

halvtimmes promenad till Hollywood Bowl och naturligtvis 

ville vi höra en konsert där. Det fick bli en Mozart-afton med 

Los Angeles filharmonikerna. Musik på Hollywood Bowl, 

vare sig det är rock eller klassiskt, är långt ifrån någon formell 

historia. Faktum är att mycket handlar om att äta: Många har 

med sig egen picknick eller så köper de mackor, kakor, popcorn 

och annat att mumsa på före konserten. Och även under den, 

upptäckte vi. Ljudet av popcornsknaster gav ett helt nytt sound 

åt Mozarts 22:a pianokonsert. Kvällen var ljus och stjärnorna 

glittrade över Hollywoodbergen. 

 Efteråt vandrade vi »hemåt«, korsade den glittrande Holly-

wood Boulevard och sedan den nästan lika glittrande Sunset 

Boulevard innan vi kom fram till Fågelskrämmans hus för en 

sista kväll. Vi konstaterade att det mesta faktiskt varit som på 

film. Fast bättre.

En Los Angeles-topplista från  
två ungdomar och två vuxna:
1. Besök någon filmstudio och följ med på guidad tur. Pa-

ramount, Sony och Warner Bros har alla halvdagsturer. Många 

anser att Warner Bros visar upp mest autentiska miljöer, så att 

man kommer nära miljöer där det faktiskt pågår arbete med 

aktuella filmer och tv-serier.  

www.paramount.com, www.sonypicturesstudiostours.com 

och www.vipstudiotour.warnerbros.com »

»snart satt vi där och lyssnade på Conan o’Brian som pratade 

med sina gäster, skådespelarna Will Arnett och Anna Camp, 

medan Benjamin Brooker stod för musiken. 
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2. Grammy Museum. Los Angeles är ju inte bara filmens hu-

vudstad utan också en viktig musikstad. På Grammy Museum, 

som ligger i Downtown Los Angeles, berättas om de artister 

som varit och är verksamma här. Vid vårt besök pågick en stor 

utställning om Laurel Canyon, där mängder av kända artister 

(Joni Mitchell, Frank Zappa, Jackson Brown för att bara nämna 

några) bodde grannar med varandra och inspirerade varandras 

musik. Ibland ges konserter i museet.  

www.grammymuseum.org

3. Gillar man basket och ishockey ska man bege sig till 

Staples Center, Downtown Los Angeles, center för LA-lagen 

Lakers, Clippers. På söndagarna hålls ibland turneringar i 

street basket utanför arenan, där det också finns skulpturer av 

kända idrottare. Populärast är Magic Johnsson, och så många 

vill bli fotograferade intill honom att det bildas kö. Det är 

också på Staples Center man hittar många av de riktigt stora 

rockkonserterna. www.staplescenter.com

4. Venice Board walk en solig helgeftermiddag är ett måste. 

Här finns allt det man sett på film: muskelbyggare som visar 

upp sig, tatuerare, ormtjusare, gatumusikanter, loppmark-

nader och food trucks. Vill man äta lite bättre ligger många 

restauranger längs Abbot Kinnley Boulevard i närheten.

5. Universal Studios Hollywood & City Walk är i första 

hand nöjespark. Visserligen ingår en trekvarts studiotur men 

den är utformad mer som en åkattraktion genom miljöer från 

Jurassic Park, King Kong och andra storfilmer.  

www.universalstudioshollywood.com

6. Många mattrender ser sin början i LA-området. 

Santa Monica är ett bra ställe om man vill nosa och smaka på 

vad som är på gång. Slår man sig ner på någon uteservering här 

och tjuvlyssnar på de solblekta personerna vid grannborden, 

så bekräftas ens bilder av det kaliforniska livet. 

 I Santa Monica kan man till exempel äta raw food, det vill 

säga veganmat som inte hettats upp, och på restaurangerna 

rawolution, 3201 Main Street, och m.a.k.e, 395 Santa  

Monica Place blir till och med de mest matkonservativa  

positivt överraskade.

7. Klassiska Hollywood-sevärdheter finns framför allt på 

Hollywood Boulevard. Utanför Grauman’s Chinese Theatre 

finns stjärnornas hand- och fotavtryck i cementen, och strax 

intill har de sina stjärnor på trottoaren. Men missa inte att 

titta lite extra på byggnaderna med sin speciella art deco-arki-

tektur. Egyptian Theatre och El Capitain Theatre är speciellt 

praktfulla. I slutet av sommaren och i december äger många 

premiärer rum, om man vill spana på kändisar. »

»Venice Board walk en solig 
helgeftermiddag är ett måste. 
Här finns allt det man sett på 
film: muskelbyggare som visar 
upp sig, tatuerare, ormtjusare, 
gatumusikanter, loppmarknader 
och food trucks. 
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Fakta om  
Los AngeLes
Resa dit: norwegian flyger direkt från stockholm och Köpen-

hamn till los Angeles. är man tidigt ute kan man hitta tur- och 

returbiljetter från 3.600 kronor. sAs flyger till san francisco, vilket 

kan vara ett alternativ för den som vill se mer av Kalifornien.

Bo: vill man bo centralt i Hollywood, santa monica eller los 

Angeles downtown rekommenderas privata lägenheter.  

leta på Airbnb.com 

motell är billiga och rummen stora. en familj på fyra får lätt plats 

i ett och samma rum, och priset stannar ofta under 500 kronor. 

Ta sig runt: Hyrbil är smidigt och kostar från cirka 600 kronor 

för en helg. är man bara intresserad av Hollywood och los 

Angeles downtown så fungerar tunnelbana bra.

Spara pengar-tips: många attraktioner i lA-området är ganska 

dyra. man kan spara mycket pengar genom att leta efter rabatt-

erbjudanden, som det finns gott om. Googla önskad attraktion 

+ »discounts« eller »coupons«. 

»så kallade star Maps finns att 
köpa överallt i Hollywood för 
den som vill ge sig ut på egen 
stjärnspaning. 

8. Mullholland Drive. Flera olika företag arrangerar turer till 

stjärnors hem i Hollywood och Beverly Hills. Men eftersom 

de berömda inte alltid vill bli beskådade, så får man se väldigt 

många garageuppfarter och murar. Så kallade Star Maps finns 

att köpa överallt i Hollywood för den som vill ge sig ut på egen 

stjärnspaning. Att köra den berömda vägen Mullholland Drive, 

genom ett vackert bergsområde där många celebriteter bor, 

rekommenderas. Färden tar en dryg timme.

9. Runyon Canyon Disneyland

Stjärnspanare har chans att skåda berömdheter som brukar 

jogga i Runyon Canyon, en enorm park i Hollywood Hills.  

Ser man inga stjärnor så duger utsikten ner mot Hollywood 

och vidare mot Los Angeles Downtown gott.

10. Disneyland 

Att hälsa på hos Musse Pigg, Kalle Anka och alla de andra på 

Disneyland, Anaheim är nästan ett måste, och faktiskt kul även 

om man lämnat småbarnsåldern. När det blir dags för kvällens 

show och fyrverkeri har man nästan börjat tro på sagor igen.

 Starta tidigt på morgonen för att slippa köer, och då kan det 

vara värt att övernatta i Anaheim innan besöket. Det finns gott 

om billiga motell.  nn


