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Inte mindre än 30 000 besökare passerar förbi Mona Lisa i Louvren varje dag. Och nästan alla har så klart en mobilkamera. 
Trängseln är nu stundtals så stor att Louvren har fått stänga eftersom personalen är rädd för att kvävas.

De lokala myndigheterna i Paris har 
bland annat förbjudit turistbussar i  
de centrala stadsdelarna som korkar 
igen gatorna.  Men det som på allvar 
fick upp omvärldens ögon var när 
Louvren dramatiskt i våras gick ut 
och helt sonika stängde hela muse-
et, vid den klassiska glaspyramiden, 
på grund av ”kvävningsrisk” både för 
besökarna och de anställda. Säker-
hetspersonalen gick för övrigt ut i en 
spontan strejk i protest mot missför-
hållandena. Det blev helt enkelt ”FÖR 
MYCKET!”

30 000 ser på Mona Lisa
En gång i tiden gick det ju bra att bara 
ställa sig i kö utanför sevärdheterna 
man ville besöka och sakta hasa sig 
framåt. Inte längre! Nu är det förbe-
ställningar som gäller för att det hela 
inte ska bli alltför okontrollerbart och 
igenproppat. Eiffeltornet har redan 
infört det. Och Louvren inför obliga-
toriska förbokningar till nästa år. Att 
som i dag 30 000 besökare dagligen 
passerar Mona Lisa håller så klart inte 
i längden. 

För några år sedan kunde man tryggt 
luta sig mot gammal besöksstatistik 
för att veta vilka veckor och månader 
besökstrycket var som högst. Det går 
inte längre, för trycket är närmast det-
samma året runt. Som situationen var 
i Paris i juli med den extrema värme-
böljan på 35–40 grader, levde dessut-
om många äldre köande livsfarligt.

I år beräknas 90 miljoner turister 
besöka Frankrike varav 15 miljo-
ner tar sig till Rivieran, näst popu-
lärast efter Paris. Det ger enorma 
intäkter och har skapat 2,9 miljo-
ner jobb.

Men allt det positiva har en 
baksida.

Massturismen har på många 
platser övergått i en okontroller-
bar besökslavin med allt kraftigare 
protester från lokalbefolkningen.

Kroknar Frankrike
under massturismen?  

Att allt fler turister utgör en 
tickande bomb för det lokala 
samhället är ingen nyhet för 

experterna som följer utvecklingen. 
Frankrike är för övrigt det enda landet i 
världen som har fler utländska turister 
per år än det egna invånarantalet. In-
täkterna är gigantiska och kan räknas i 
några hundra miljarder euro. 

Bara i Paris är vart femte jobb knutet 
till turistindustrin. Innan Notre-Dame 
stängdes, på grund av branden i april, 
hade katedralen 12 miljoner besökare om 
året. Eiffeltornet ligger på cirka sju mil-
joner och Louvren på över tio miljoner. 

Allt mer irriterat
Men alla dessa turister har på många 
sätt gjort vardagen till ett helvete för de 
boende. Det är trångt, det är ständiga 
köer till det mesta, inte minst till vanliga 
mataffärer. Och det är allmänt irriterat. 

Billigare och enklare 
Varför har det blivit en sådan besöksin-
vasion? Ja, det är inget som skett över 
en natt utan något som kommit smy-
gande år efter år.  Det har blivit enklare 
och billigare att både flyga och lägga till 
med kryssningsfartyg. 

Den utländska turistgrupp som ökar 
mest och som upptäcker Europa och 
Frankrike, är kineserna. Deras turistan-
de ligger för övrigt fortsatt i sin linda. 
 
Frankrike har lyckligtvis inte någon stad 
som Venedig. Som 2017 hade 26 miljo-
ner besökare och där angörande kryss-
ningsfartyg nu möts med ilskna demon-
strationer på kajerna från de boende 
och från cirkulerande småbåtar med 
flaggviftande demonstranter ombord – 
med plakat där det står ”försvinn!”  

Locka med annat? 
Runt om i Europa försöker nu turist-
myndigheterna styra bort massturis-
men från de klassiska besöksmålen och 
locka med andra mindre kända.  

Vilket så klart vem som helst inser blir 
ett väldigt tufft och utmanande jobb.   

Visst, massturismen genererar stora 
pengar. 

Men till vilket pris?
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