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Vi älskar Paris: kulturen, charmen, stadens je ne sais quoi. Finns  
det något bättre än att utforska de smakfulla butikerna i Marais
kvarteren eller att leta upp de allra godaste ostarna på den 
frestande marknaden på rue Montorgeuil? Att ströva runt i det 
byliknande Montmartre eller botanisera i bokstånden i Quartier 
Latin? Att gå på kabaré sent på kvällen eller strosa längs boulevard 
StGermain för att följa Hemingway och Picasso i spåren med en 
morgonkaffe på Café de Flore? Och vem skulle inte vilja hoppa på 
en av Vélibs cyklar och trampa fram längs Seine från Eiffel tornet 
till NotreDame? 

Paris är som gjort för promenader, längs de lummiga boule var der
na och genom parkerna, mot en fond av tjusiga Haussmannhus 
och hisnande höga samtida byggnader. Gatorna är fyllda av historia, 
men Paris är också i högsta grad en 2000talsstad, med modern 
dans på den pampiga Opéra Garnier, och en ny generation hyllade 
kockar som experimenterar med och bygger vidare på Paris gastro
nomiska världsrykte.

Oavsett om du stannar en helg eller en vecka samlar vår guide  
det bästa av vad staden har att erbjuda, från de världsberömda 
mäster verken i Louvren till gömda smultronställen vid vackra 
Canal StMartin. Guiden är fylld av tips, om allt från gratisnöjen  
till hur man undviker trängsel och köer. I boken finns också elva 
över skådliga rundturer, som har lagts upp så att de täcker in  
flera sevärdheter på relativt kort tid. Lägg till inspire rande foton  
och detaljerade kartor, och du får ett oumbärligt res säll skap  
i fickformat. Mycket nöje med boken – och i Paris!

Paris. Ljusets stad. Romantikens och revolutionens stad.  
En berusande blandning av kaféfilosofi och klassiska 
mode hus. Matälskarens paradis. Kulturvännens dröm. 
Fonden för mängder av klassiska filmscener. Paris är allt 
detta och så mycket mer … så nog kan det vara Europas 
mest förtrollande stad? Med Topp 10 Paris blir staden din.

Välkommen till 

Paris

Medurs uppifrån: Musée du Louvre, Sacré-Coeur, Versailles park, Centre Pompidou, utsikt  
från Pont Alexandre III, Galeries Lafayette, Moulin Rouge
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3 Le Déjeuner sur l’Herbe
Edouard Manets (1832–1883) 

kontroversiella målning Frukost i det gröna 
(1863)  visades först på en utställ ning för 
refuserade. Ett djärvt porträtt av en naken 
kvinna i klassisk gestaltning i sällskap med 
fullt påklädda 1800-talsmän utlöste en våg 
av kritik (sal 29).

5 Blå 
näckrosor

Claude Monet (1840– 
1926) målade den här 
enastående duken med  
ett av hans favoritmotiv. 
Hans kärlek till näckrosor 
fick honom att anlägga  
en egen trädgård i Giverny 
för att kunna måla dem i 
naturlig miljö. Detta verk 
inspirerade senare många 
abstrakta konstnärer på 
1900-talet (sal 36).

6 Degas 
statyer  

av dansöser
Museet har en unik 

samling verk av 
Edgar Degas 
(1834–1917).  

Med in riktning på dan-
sare och operavärlden 
åter ger hans skulpurer 
allt från det oskulds-
fulla till det erotiska. 
Fjorton årig dansös 
(1881) är den enda 
som ställdes ut 
under konstnärens 
livstid (t.v.) (sal 31).

4 Olympia
Manets verk 

(1865) visar en 
 naken kurtisan, 
som tar emot 
blommor från en 
beundrare. Mål-
ningen ansågs oan-
ständig och chock-
erade all män het 
och kritiker, men 
utövade ett stort in-
flytande på senare 
konst närer (sal 14).

16 ❯❯ Topp 10: Paris höjdpunkter

1 Byggnaden
Den före detta järnvägs-

stationen som hyser museet (t.v.) 
är nästan lika märklig som de 
utställda konst verken. Ljuset och 
känslan av rymd får en att tappa 
andan då man stiger in efter att ha 
beundrat den pamp iga fasaden. 

Musée d’Orsay
Den underbara konstsamlingen omfattar konst från 1848 till 
1914, bland annat många utsökta impressionistiska verk. 
 Museets läge i en ombyggd järnvägsstation är lika impone-
rande. Stationen byggdes 1900 till världsutställningen och 
användes fram till 1939, då den stängdes och lämnades åt sitt 
öde – bortsett från att den var inspelningsplats för Orson Welles 
film Processen (1962). Senare användes stationen som teater 
och auktionslokal. I mitten av 1970-talet hotades den av rivning. 
Lyckligtvis beslöt myndigheterna 1977 för att rädda byggnaden 
genom att omvandla den till ett enastående museum.

van Goghs målningar
Vincent van Gogh (1853–1890) 

är samlingens stjärna, och den mest 
imponerande målningen är kanske 

hans verk från 1889, som återger 
konst närens Sovrum i Arles (t.h.). Här 
visas även självporträtt, målade med 

konstnärens särpräglade intensitet 
(sal 71 och 72).
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7 Jane Avril 
dansar

Henri de Toulouse- 
Lautrecs (1864–1901) 
målning definierar 
Paris belle époque. 
Jane Avril var en be-
römd dansös på Moulin 
Rouge och återfinns 
i flera av hans verk, 
bland annat denna 
oljemålning från 1895 
(t.v.), som Toulouse-
Lautrec målade direkt 
på kabarén (sal 10).

VIKTIGT ATT VETA

KARTA J2 • 1 rue de la 
Légion d’Honneur, 75007  
• 01 40 49 48 14  
• www.musee-orsay.fr

Öppet 9.30–18 tis–sön 
(tors till 22.45); stängt 
1 maj, 25 dec
• Inträde 12 € (gratis för 
pers. under 18 år samt EU-
medborgare under 26), 9 € 
för 18–25-åringar från län -
der utanför EU. Första sön  
i mån gratis. Biljetter även 
via nätet och turistbyrån.

• Välbesökt restaurang 
med dagliga luncher och 
mid dag på torsdagar. 
Stängt mån. Smårätter 
och dryck finns på kaféet 
på övre planet (Café Cam
pana) och självser ve ring en 
på mezzaninen.
• Konserter hålls ofta. 
Ring 01 53 63 04 63. Kon
sertbiljetterna inkluderar 
fritt inträde till museet.

Guide till museet 
Ta en karta direkt när  
du kommer in i museet. 

Bottenvåningen inrymmer 
verk från 1800-talets första 
hälft, asiatiska verk samt 
konsthantverk och en bok-
handel. Mellan våningen 
innehåller bland annat 
naturalistiska, sym bolis  -
tiska och post impres sio-
nistiska målningar samt 
skulpturterrasser. Över-
våningen ägnas åt impres-
sionisterna. Museet har 
även tillfälliga utställningar 
som visar olika 1800-tals-
konstnärer, som Manet, 
Renoir och Degas.

8 Le Moulin de 
la Galette

Det här är ett av de  
mest välkända verken 
från den impressio-
nistiska epoken (1876), 
och det visades på 
impressionistutställ-
ningen 1877. Renoir 
(1841–1919) fångar 
verkligen Montmartres 
vitalitet och stämning 
i målningen, som är ett 
av konstnärens sanna 
mästerverk (sal 32).

0 Café Campana
Om man vill pusta 

ut efter att ha tittat på  
all konst ligger Musée 
d’Orsays kafé, renoverat 
av bröderna Campana, 
 bakom en av den före 
detta stationens väldiga 
klockor, och en paus  
här är en upplevelse  
i sig själv. Dessutom  
är maten bra.

Musée d’Orsay ❮❮ 17

9 La Belle 
Angèle

Paul Gauguins (1848–
1903) porträtt av en skön-
het från Bretagne (1889) 
vittnar om konstnärens 
japanska influenser. 
Tavlan såldes till Degas 
för att finansiera Gau-
guins första resa till 
 Polynesien (sal 72).



Värt en omväg

1 Katakomberna
1 Ave du Colonel Henri Rol-

Tanguy, 75014 • 01 43 22 47 63  
• Öppet 10–20.30 tis–sön  
• Stängt 1 jan, 1 maj • Inträde  
• www.catacombes.paris.fr
Katakomberna är ett underjordiskt 
nät av tunnlar, fyllda med skeletten 
av omkring sex miljoner parisare. De 
fördes hit mellan 1785 och 1865, då 
kyrkogårdarna började bli överfulla. 
Man möter inte bara den makabra 
synen av väggar kantade av ben
knotor och dödskallar, utan får också 
uppleva de spännande tunnlarna 
som ingår i ett stort nät som grävts 
ut under staden. Bara ett visst antal 
besökare släpps in sam tidigt. Boka 
på hemsidan för att slippa köer.

2 Promenade Plantée
KARTA H5 

Med början nära opera hu
set vid Bastille (s 65) och 
avslutning vid Bois de Vin
cennes löper en fyra km 
lång promenad som till 
stor del går ovanför gator
na på en gammal järnvägs
viadukt. Den är ett fint sätt 
att se en mindre välbesökt 
del av staden. Promena
den kantas av träd och 
rabat ter och löper längs 
höga bostads palats med 
fasad skulptur och bal kong
er (och flott inred ning) som 
är kul att se på nära håll.

3 Louvrens guldkorn
Medan trängseln är stor kring 

Mona Lisa och Venus Milo satsar in
satta besökare även på andra delar 
av Louvrens samlingar, till exempel 
den islamiska konstavdelningen.  
Den invigdes år 2012 och innehåller 
vackert Iznikkakel och utsökta före
mål i glas, guld och elfenben från 
Andalusien, Irak och Indien – allt 
samlat under ett makalöst tak  
av guldfiligran (s 12–15). 

4 Pavillon de l’Arsenal
KARTA R5 • 21 Blvd Morland, 

75004 • 01 42 76 33 97 • Öppet 
10.30–18.30 tis–lör, 11.00–19.00 sön  
• www.pavillon-arsenal.com
Arkitektur och stadsplanering är 
ämnet för museet i Pavillon de 
l’Arsenal, som har en liten men 
intressant samling om byggnads
konstens utveckling i Paris. Med 
filmer, modeller och panorama foton 
skildras stadens fram växt genom 
historien och teorier om hur staden 
kan tänkas se ut i fram tiden.

5 Kanalturer
KARTA J2 • 12 Port de 

Solferino, 75007 • Turdatum varierar, 
se info på webbplatsen • Avgift  
• www.pariscanal.com 
Ett mycket bra sätt att se en annan 
sida av Paris är att följa med på en 
båttur på Seine, Marnefloden och 

Vägg av skelettdelar, katakomberna
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kanalen Canal StMartin. Paris Canal 
har båtar som avgår från kajen intill 
Musée d’Orsay (s 16–19) och sedan 
går västerut till impressionistmålar
nas ö Chatou, eller österut förbi 
NotreDame till Chennevièressur
Marne, en av Pissaros favoriter.

6 Le Centquatre-Paris 
5 rue Curial, 75019 • 01 53 35 

50 00 • Metro Riquet • Öppet 12–19 
tis–fre, 11–19 lör & sön • Inträde  
• www.104.fr 
Konstcentret ”104” är ett enormt 
ställe på en ombyggd begravnings
byrå från 1800talet med flera meter 
upp till glastaket. Här finns ett antal 
konst närsateljéer, och det ordnas 
bra utställningar och installationer 
samt konserter, dansföreställningar, 
bio och teater.  

7 Parc Floral de Paris
Route de la Pyramide, 94300  

• Metro Chateau de Vincennes  
• 9.30–20 dagl, vintertid till skymning  
• Inträde juni–sep: ons, lör & sön, 
annars gratis • www.parcfloralde 
paris.com 
Den här fina parken i Bois de 
Vincennes har underbara rabatter 
med kamelia, rhododendron, orm
bunkar och iris. På sommaren ordnas 
trädgårdsutställningar och gratis 
jazz konserter, och barnen kan bland 
annat roa sig i en äventyrs lekpark. 

Båt på Canal St-Martin

Musée Nissim de Camondo

Värt en omväg ❮❮ 59

8 Buttes-aux-Cailles
Metro Corvisart 

ButteauxCailles är ett område  
i sydöstra Paris som känns lite  
som ett miniMontmartre, med 
charmiga kullerstensgator och 
gammaldags gatlyktor. Huvudgatan 
rue de la ButteauxCailles sjuder  
av liv till sent på kvällen med sina 
restauranger och hipsterbarer. 

9 Bercy Village
28 rue François Truffaut, 75012 

• Metro Cour St-Emilion • www.
bercyvillage.com
Det var i Bercy som pråmar från hela 
Frankrike levererade vin till huvud
staden. De gamla lagerhusen, ett 
antal fina stenbyggnader i ockra, har 
omvandlats till butiker, restauranger 
och – passande nog – vinbarer. 
Kvarteren är väl värda en promenad, 
inte minst på söndagar när många 
butiker i resten av Paris är stängda. 

0 Musée Nissim  
de Camondo

KARTA C2 • 63 rue de Monceau, 
75008 • 01 53 89 06 50 • Öppet 10– 
17.30 ons–sön • Inträde
Den rike konstsamlaren greve Moïse 
de Camondo lät bygga det här 
pampiga palatset för att få plats med 
sin utsökta samling 1700talskonst. 
Rummen är fyllda med gobelänger, 
målningar, förgyllda möbler och 
Sèvresporslin. Lika intressant som 
själva konsten är den inblick man får 
i familjens tragiska öde. Museet är 
döpt efter gre vens son, Nissim, som 
dog i första världskriget, och dottern 
med familj mördades i Auschwitz. 



q

q

q

q

q

q

q

q

4

4

W
£

Kring Jardin  
des Plantes
Det här har alltid varit ett av Paris mest fridfulla områden, 
och den trädgård för medicinalväxter som anlades här år 
1626 har gett kvarteret dess namn. Nära trädgården ligger 
Arènes de Lutèce, en välbevarad romersk amfiteater. Rue 
Mouffetard, som ringlar nedför kullen från livliga Place 
de la Contrescarpe, härrör från medeltiden och har en av 
stadens bästa marknader. Den muslimska kulturen har 
också en tydlig prägel i det här området, med Paris moské 
och kultur huset Institut du Monde Arabe som nav. 

OMRÅDESKARTA

134 ❯❯ Paris område för område

Topp 10: sevärdheter
s 135–137

Restauranger
s 139
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1 Jardin des Plantes
KARTA G6 • 57 rue Cuvier, 

75005 • 01 40 79 56 01 • Öppet 
8–17.30 dagligen, 7.30–20 sommar
Den kungliga trädgården för medi
cinalväxter från 1600talet plante
ra des av Jean Hérouard och Guy de 
la Brosse, Ludvig XIII:s läkare. Den 
in  vig des 1640 och blomstrade un  der 
led  ning av greve de Buffon. Här finns 
cirka 6 500 arter fördelade på 10 000 
växter. Här finns en libanon ceder som 
planterades 1734, en labyrint och en 
trädgård med alpina växter (s 138). 

2 Ménagerie
KARTA G6 • Jardin des Plantes, 

75005 • Öppet sommar: 9–18 (till 
18.30 sön & helgdagar); vinter: 9–17  
(till 17.30 sön & helgdagar) • Inträde  
• www. zoodujardindesplantes.fr
Landets äldsta offentliga zoo anla  
des under revolutionen för inhysa  
de över levande djuren från det 
kungliga menageriet i Versailles. 
Andra skänk tes av andra cirkusar 
från värl dens alla hörn. Under Paris 
beläg ring 1870–1871 (s 43) åts dock 
de flesta djur upp av hungrande 
med bor gare. Detta zoo, som är 
mycket omtyckt av barn (s 60), har 
sedan dess åter fyllts med djur.

3 Institut du Monde Arabe
KARTA G5 • 1 rue des Fossés 

St-Bernard, pl Mohammed V, 75005  
• 01 40 51 38 38 • Öppet 10–18  
mån–fre (till 19 lör & sön) • Inträde  
• www.imarabe.org
Institutet grundades 1980 för att 
främja kulturförbindelser mellan 
Frankrike och arabvärlden. Den 
enastående byggnaden (1987) ritades 
av arkitekten Jean Nouvel (s 120) och 
har en sydvägg med 240 ljuskänsliga 
metallskärmar, som öppnas och 
stängs som en kamera bländare för 
att reglera ljuset som kommer in 
i byggna den. Utform ningen utgår 
från den islamiska arkitekturens 
traditionella trä skärmar med 
deko rativa gallerverk. Inuti finns 
ett museum med islamisk konst, 
som visar allt från 800tals keramik 
till samtida konst, samt även en 
tesalong och restaurang.  

4 Muséum National 
d’Histoire Naturelle

KARTA G6 • 57 rue Cuvier, 75005  
Öppet 10–17 ons–mån; Evolutions-
galleriet: Öppet 10–18 ons–mån  
• Stängt 1 jan, 1 maj, 25 dec   
• Inträde • www.mnhn.fr
I Jardin des Plantes visas naturhisto
riska utställningar. Grande Galerie 
de l’Evolution (s 60) har uppstop pa  de 
afrikanska dägg djur, ett valskelett 
och en ut ställning om utrotnings
hotade djur (s 50).

Blommor i Jardin des Plantes
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Grande Galerie de l’Évolution, 
Muséum National d’Histoire Naturelle



5 Mosquée de Paris
KARTA G6 • 2 bis pl du Puits  

de l’Ermité, 75005 • Rundturer: 9–12, 
14–18 lör–tors (ring 01 45 35 78 17)  
• Stängt muslimska helgd • Inträde
Moskén uppfördes 1922–1926 och  
är det andliga centrumet för Paris 
mu slimer (s 49). Den spansk
moriska utsmyckningen, fram för 
allt den stora pation, hade Alhambra 
i Spanien som förebild. Minareten 
når en höjd av 33 meter. I komplexet 
finns en islamisk skola, ett terum 
och turkiska bad, öppna för män  
och kvinnor på olika dagar.

6 Rue Mouffetard
KARTA F6 

Även om rue Mouffetard mest är 
berömt för sin livliga marknad som 
äger rum varje tisdag till söndag 
(s 71) har gatan ett lika färgstarkt 
förflutet. På romarnas tid var det  
här huvudvägen från Paris till Rom. 
Några påstår att namnet kommer  
av franskans mouffette (skunk), som 
syftade på den stinkande floden 
Bièvre (numera övertäckt), där 
garvare och vävare kastade avfall 
från den närliggande gobeläng
fabriken. Numera är området var 
 ken fattigt eller bohemiskt, men 
fortfarande särpräglat med sina 

mansardtak från 1600talet, 
gammaldags målade butiksskyltar 
och prisvärda restauranger. På 
mark naden kan du köpa allt från 
Auvergnekorv och hästkött till 
perfekt mogna ostar.

7 Arènes de Lutèce
KARTA G6 • 47 rue Monge, 

75005 • Öppet sommar: 9–20.30 
dagligen; vinter: 8–18 dagligen
Ruinerna av den romerska amfi
teatern från 100talet e.Kr. i bosätt
ningen Lutetia (s 42) låg begravna 
under århundraden och upptäcktes 
först 1869 vid byggandet av rue 
Monge. Författaren Victor Hugo 
ledde kampanjen för att restaurera 
den, angelägen som han var att 
bevara sin stads historiska byggna
der, inte minst NotreDame (s 23). 
Den ursprungliga arenan hade 
tro ligen 35 rader och rymde 15 000 
åskådare vid teaterföreställningar 
och gladiatorstrider.

8 Place de la 
Contrescarpe

KARTA F5 
Det här livliga torget förmedlar  
en bykänsla med välbesökta kaféer, 
restauranger och grupper av stu den
ter från närbelägna Lycée HenriIV 
som håller till här på kvällarna. 
Under medeltiden låg torget utanför 
stadsmurarna, som det fortfarande 
finns rester av på rue Clovis. Lägg 
märke till minnes plattan utanför 
slaktaren på nummer 1 – här låg  
det gamla Maison de la Pomme  
de Pin, en taverna där François 
Rabelais och andra för fattare höll  
till på 1500talet.
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FRANSKA NORDAFRIKA

Frankrike har länge haft nära för bin
delser med Nordafrika, om än inte 
alltid så harmoniska. Införliv andet av 
Algeriet 1834 ledde till det långa och 
blodiga Algerietkriget (1954–1962). 
Förbindelserna med Tunisien, som 
Frankrike styrde 1883–1956, samt 
Marocko, som också blev självstän 
digt 1956, var bättre. Det bor numera 
många nord afrikaner i Paris.



FÖRMIDDAG

Börja dagen med att besöka 
den underbara marknaden på 
rue Mouffetard, som drar igång 
omkring kl. 8. Utgå från den 
nedre delen av gatan, där kyr  
kan St-Médard ligger. Det finns 
mycket att välja på för den 
frukost hungriga, från de många 
mark nadsstånden till de små 
mat butikerna och kaféerna som 
ligger längs gatan. Glöm inte  
att då och då lyfta blicken från 
stånden för att betrakta de ståt
liga gamla byggnaderna som 
kantar den här medeltida gatan. 

Gå längs rue Mouffetard upp  
till kafékantade Place de la 
Contre scarpe, och fortsätt sedan 
till Muséum National d’Histoire 
Naturelle (s 135) och det utmärk
ta Grande Galérie de l’Evolution 
(s 60). Promenera genom Jardin 
des Plantes (s 135) och slå dig 
ner på bänkarna för att beundra 
planteringarna. Gå ut genom 
porten mot rue Cuvier, i när  
heten av rue Linné, och gör en 
avstickare till Arènes de Lutèce 
på vägen mot Le Buisson Ardent 
(s 139), där du intar en enkel men 
genuin bistrolunch.

EFTERMIDDAG

Tillbringa en del av efter mid da
gen på Institut du Monde Arabe 
(s 135) och utforska den vackra 
islamiska konsten där, innan du 
går ner för att beundra Mosquée 
de Paris moriska arkitektur. Av 
sluta dagen med en kopp mynta   
te och bakverk som maamoul 
och bak lava på Café-Restaurant 
de la Mosquée (place du Puits de 
l’Ermité • 01 43 31 14 32).

9 St-Médard
KARTA G6 • 141 rue Mouffe-

tard, 75005 • Öppet 8–12.30, 14,30–
19.30 tis–lör; 8.30–12.30, 16–20.30 
sön 
Kyrkan längst ner på rue Mouffe 
tard härrör från 800talet, då den  
var en församlingskyrka vigd åt 
S:t Medar dus, de merovingiska 
kungarnas råd givare. Den nuva 
rande kyrkan från 1655 präglas  
av en stilblandning av flamboyant 
stil och renässans. Bland de vackra 
mål ningarna i byggnaden finns  
Josef promenerar med Jesus barnet  
av Francisco de Zurbarán. Kyrko
gården blev ökänd på 1700talet,  
då den var skådeplats för hyste
riska utbrott av konvulsio nister som 
kom hit för att be vid en jansenistisk 
diakons grav.

0 Manufacture  
des Gobelins

42 ave des Gobelins, 75013  
• Metro Gobelins • Öppet för 
tillfälliga utställ ningar 11–18 tis– 
sön • Biljetter kan köpas i för- 
väg i någon av Fnacs butiker  
• www.fnac.com
Den internationellt berömda 
gobelängfabriken var ursprung 
ligen ett färgeri, som grundades  
av brö derna Gobelin på 1400talet. 
År 1662 anlade Ludvig XIV:s finans
minister Colbert en kunglig fabrik 
här, och han kal la de till sig tidens 
främsta hantverkare för att skapa 
inredningen till slottet i Versailles 
(s 155). Du kan se den tradi tionella 
vävningsproceduren under en guidad 
rundtur (kl. 14.30 & 16 lör). 

EN DAG I TRÄDGÅRDEN

Kyrkan St-Médard
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