
Paris i början av maj 2009

Liljekonvaljens tid

1:a maj firas med liljekonvaljer som kostar 
förvånansvärt många pengar. Små buketter som 
inhandlas och kostar upp till 1,5 euro per stängel. 
Överallt kunde vi se liljekonvaljer och syrener säljas. 
I blomsterstånd och från gatuförsäljare. Små, små
buketter bars i händerna av unga som äldre.

Canal Midi

En kanal som strax ”nedanför” öarna i Seine 
går rakt norrut mot Bastiljen, försvinner under 
jord och kommer fram någon kilometer senare. 
Ett annat Paris. Kanalen kantades av helglediga 
som metade, picknickade på det mest 
sympatiska vis, åkte kanalbåt, romantiska par 
som kramades och vi anammade gärna de 
lokala vanorna.



Luxembourgträdgården

En av de många lungorna i staden. En plats att 
sitta och insupa  parisarnas förmåga att bara 
koppla av. Läsa en bok, segla segelbåt i den stora 
dammen, spela schack, umgås… Uttrycket Att 
bara vara får sin självklara betydelse.

Maria av Medici 
uppförde palatset. 

År 1621 var det 
klart. Trädgården 

fick sitt nuvarande 
utseende under 

1800-talet.



Eiffeltornet

Vi bodde i närheten av tornet och kunde se det från gatan utanför hotellet. Lika fascinerande att
beskåda varje gång vi är i Paris. Tornet fungerar som en magnet för minst en av 
kvällspromenaderna. Folklivet runt tornet är som en spegelbild av världens alla turister.

Tornet invigdes 1889 och 
fungerade som entré till 
världsutställningen Exposition 
Universelle. Utställningen som 
i sin tur celebrerade 100 
årsfirandet av franska 
revolutionen.

Tornet var ursprungligen 300 
meter högt men 54 meter 
tillkom under 50-talet som TV-
mast. Konstruktör var Gustave 
Eiffel som också är känd för att 
ha konstruerat stommen till 
Frihetsgudinnan i New York.

Varje år besöks tornet av ca 7 miljoner turister! Många 
är vi nog som återkommer. Paris är en stad som är 
underbar att vandra och promenera i.



Uteserveringarna

Det är här man fångar Paris själ. 
Att sitta och betrakta (och bli 
betraktade). I trottoar-
serveringarnas Sverige är stolarna 
vända runt borden. I Paris och de 
flesta andra mer syd-europeiska
länder så är stolarna ställda 
bredvid varandra. Att sitta 
tillsammans och betrakta och 
kunna kommentera skådespelet 
framför sig.

Boklådor eller Bokinister

Längs Seines kaj i höjd med öarna 
ligger bokinisternas stånd. Fulla med 
böcker, kartor, gamla tryck av olika 
slag, vykort,…. Ett osedvanligt trevligt 
ställe att promenera efter.

Kvarteren mellan ön Ile de la Cité och 
gatan Boulevard Saint-Germain är våra 
favoritkvarter. Här finns härliga 
restauranger, trottoar-serveringar, 
gallerier, affärer och marknader.

Fransk ost

I en av saluhallarnas ostaffärer 
handlade vi ost för att ta med oss 
hem. En Pont-l’Éveque skulle vi 
ha. Den gamla damen frågade oss 
när vi skulle äta osten. Om fem 
dagar svarade vi. Därefter kröp 
hon ner på golvet och klämde 
försiktigt på ostar som låg i ett 
kylutrymme. Efter att noggrant 
undersökt ostarnas mognadsgrad 
överräckte hon osten. Fem dagar 
senare avnjöt vi en perfekt mogen 
ost. Prata om ostkompetens!



Cimetiere du Pére Lachaise

Den kyrkogård i östra delen av Paris som är känd för alla sina ”kändisar. Här måste du vara parisbo 
för att bli begraven även om det verkar finnas undantag. Innanför entrén till kyrkogården finns 
kartor över var alla kända personers gravar är belägna. Köp en karta. Det är oerhört stort, slingrigt 
och kuperat, vilket gör det svårt att orientera sig.  

Vi stötte ihop med en trevlig karl som hjälpte oss 
att hitta till Chopins grav. Han utgav sig för att vara 
guide. Han lotsade oss till olika kända gravar, 
berättade om kyrkogården och olika anekdoter. I ett 
mer avskilt hörn av kyrkogården visade sig att han 
var en självutnämnd guide som nu ville ha betalt. 
En variant på bondfångeri, men ett trevligt och 
kunnigt sådant. Våra euro pengar var nästan slut –
hoppas han inte blev alltför besviken på de svenska 
sedlar han fick.

Fredrik Chopin Edith Piaf

När är Paris bäst?

Vi har varit i Paris under vår-sommar-höst. Och visst är det något speciellt att möta våren i Paris. 
Sommaren kan bli väldigt varmt att vandra längs gator och sevärdheter.

Vill du läsa mera? Utöver de vanliga guideböckerna finns det massor av information på internet. 
Varför inte den här artikeln från Dagens Nyheter: http://www.dn.se/resor/frankrike/vandra
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