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16/10 

torsdag Sitter i det sköna lilla biblioteket och börjar på vårt lilla minnesbrev. Utanför 

fönstret ser jag de underbara bergen nu grå med svarta streck och skåror. Efter två underbara 

solskensdagar, som den skönaste hörsommar, har det nu dragit upp moln, så himlen ovanför 

bergen, som nu är ljusgrå. Ingegärd planerar inredning med Chris. Lars jobbar på datorn 

 

I förmiddags åkte vi och handlade frimärken på ett festligt litet postkontor. Det var som att 

återuppleva postkontoret i Sköllersta. När vi skulle köpa frimärken till utlandet var kassörskan 

tvungen att hämta dem från ”kassavalvet”. Gammeldags mysigt! Klockan är nu sex och 

bergen utanför fönstret mörknar mer och mer. Utsikten över öarna och havet grånar också 

inför skymningen. En drake flyger över hustaken. Rosa skimmer genom molnen i väster. 

 

Före lunchen på balkongen – sallad och underbar ost med rödvin från Côte d’Azur besökte vi 

Calanquerna. Det är underbara berg med en massa promenadvägar intill havet. De ligger bara 

en liten bit bortanför Pointe rouge, en gammal fiskeby strax intill där Lars och Chris bor. Ris 

och buskar växer bland de grå bergen – eller vita när solen skiner på dem. Ovanför och under 

omsluts världen av det blåa – blå himmel – och blått hav, vars böljor evigt sjunger mot 

klipporna. Här på de yttersta klipporna sägs grekiska sjöfarare från östligaste Medelhavet ha 

slagit sig ner för 2 600 år sedan. De kallade efterhand platsen för Masilia. Senare sökte de sig 

till den innersta viken som nu kallas ”Gamla Hamnen” (Veille Porte). 

 

På kvällen hade vi en underbar aperitif med champagne och nötter och snittar med 

auberginekräm. Vi satt i musikrummet i den härliga lägenheten, som nu har underbar utsikt åt 

både hav och berg och åt ”slottet”. Middagen bestod av gåslever med varma fikon och gröna 

bönor. Underbar måltid! Vin Pinot gris!. Vi pratade om barndomsminnen, barnuppfostran, 

Henrik och hans uppfostran. Vid lunchen, som bestod av sallad och ost berättade Ingegärd om 

flickorna och adoptionen och dess olika problem. Härlig dag! 

 

17/10 

fredag Havet mörkblått med vita gäss! Fantastiskt ljus! Frukost då Chris berättade om 

Provence’s historia och språk. Hon berättade om sin släkt från Arles. Måste vara roligt för 

henne att ”komma hem” igen. Sedan åkte Lars, Chris och Ingegärd och handlade. Jag läste 

och grejade i den nya lägenheten, satt på alla balkonger, hade underbara stunder mellan berg 

och hav. Hade en härlig förmiddag då jag kände in lägenheten. På eftermiddagen diskuterade 

man hur lägenheten kunde disponeras. Mätte var ”hål i väggen” för genomgång kunde göras, 

hur sängar kunde placeras o s v. Ingegärd var en riktigt proffsig ”arkitekt”. Senare 

promenerade vi längs Kanalen i skogen till Fajansmuséet och sedan ner till havet, där vi 

tittade på alla drakflygare och surfare. Tänk vad det finns många olika saker att göra! Vi 

bestämde att Ingegärd och jag skulle riva tapet i köket och måla skafferiet, som ska bli 

garderob. Det visade sig att tapeterna i köket var omöjliga att ta bort på grund av flera lager 

tapeter och alltför bra klister. 

 

Efter promenaden åt vi en underbar middag med ankfilé, varm mango och sötpotatis. 

Underbar mat! Ost och kaka efteråt! Osten smälte i munnen (bl.a. getost). 

 

18/10 

lördag Utfärdsdag till Arles. Vi var uppe och åt frukost klockan åtta och gav oss av i en 

bil som drar 1/3 så mycket bensin som Volvo gör. Vi åkte ut genom ett lugnt Marseille, längs 



Cornichen, genom en tunnel mot ett bländande vitt bergslandskap. Underbart att åka över alla 

dessa berg i olika former och olika ljus. Passerade Marseilles nya hamn och industriområde. 

(raffinaderi, kemoteknisk industri m.m.). Anlände till Arles, som ligger bortom Rhône. Fullt 

med folk för det var marknadsdag. Marknad med allehanda grejer, snygga provencalska tyger, 

all sots mat, kött och ost. Roligt att gå igenom en del av stånden och titta på maten. Det 

påminde om Jalta. 

 

Stora Torget med Rådhus, Kyrka och Kloster var från 1000-talet. Underbar stämning! 

Underbar miljö! Härligt att gå omkring i klostret och njuta av århundradens tankar och 

meditationer. Vackra valvbågar runt gården. Där gick munkarna en gång runt och diskuterade 

sina religiösa problem. Uppifrån de översta gångarna såg man alla de vackra taken med 

enkupade takpannor och stadens kyrktorn. Vi vandrade till den romerska arenan, som man 

renoverade. Vid den romerska teatern såg vi kolonner med kapitäl, nästan tvåtusen år gamla. 

Vi gick till sjukhuset där van Gogh var intagen och som han målade av. Köpte ett kort som 

minne därifrån och av tavlan. Hade tänkt äta där, men det var för skuggigt. Åt utanför på ett 

litet torg. God mat! Musslor, lammkött med aubergine, färsk tonfisk med vinägrett. Härliga 

små hus och restauranger omgav torget. Efter den härliga måltiden gick vi till bilen och åkte 

till Camargue, som inte ligger så långt från Arles. Underbart landskap! Vi besökte ett museum 

om området och vandrade en runda med en massa utsiktsplatser, där vi tittade på tärnor, 

snäppor, spovar, många olika slags vattenfåglar. Vi åkte längre bort mot Barriären mot havet, 

där vi skulle titta på flamingos. Det fanns massor av stora grupper, men de var långt borta och 

syntes nästan bara som prickar. Vi såg dock svarta tjurar och vita hästar på närmre håll. De är 

också typiska för Camargue. Längre bort längs stranden var Sainte Marie de la Mer, som är 

zigenarnas ”heliga plats”. Vi åkte hem med färja över Rhône. 

 

19/10 

söndag Ingegärd och Kerstin tog en härlig promenad längs havet på morgonen före 

frukost. Det är så underbart att promenera längs havet. Vi åt god lunch, sallad och skinka. Vi 

tog det lite lugnare idag. Åt pilgrimsmusslor och sellerimousse till middag. Lars och Chris var 

på bio och såg Woody Allans senaste film från Barcelona. Ingegärd mår illa av att gå på bio, 

blir yr, så hon och jag satt på balkongen, pratade och tittade på havet. Varje middag hade vi 

jättetrevliga samtal och berättelser. Vi skrattade och njöt av samvaron. 

 

20/10 

måndag Var ute på morgonpromenad längs havet. På förmiddagen diskuterades 

inredning och bygge. Jag tvättade skafferiet som förberedelse för målning. Efter lunch åkte vi 

till bergen vid universitetet och vandrade flera km uppåt bland bergen. Jättevackert! Ingegärd, 

Lars, Chris gick upp till utsiktsplatsen och såg ut över havet. Underbart sa Ingegärd. De hade 

sett en liten by med hamn i en dal, som man bara såg däruppe ifrån. Jag stannade lite längre 

ner och satt omgiven av bergen. De var vita – svarta allteftersom ljuset förändrade sig. Invid 

stigen stod en minnessten över Puget (samma namn som sundet vid Seattle) Middag: 

tournedos med kronärtskocksmousse, mango och chokladkaka. Underbart kött! 

 

21/10 

tisdag Gick morgonpromenad efter frukost. Underbart ljus på klippor och vita hus. 

Jobbare kom och satte in ”klim”. Jag tvättade hyllor och Ingegärd spacklade och grundmålade 

skafferiet. Åkte över bergen till Cassis för att äta fisksoppa i hamnen. Någon dag senare 

sprang man halvmaran från Marseille över bergen till Cassis. Det var en härlig tur över 

bergen, men jag föredrog att åka bil framför att springa. Cassis var en härlig liten by med 



mycket blommor även i oktober, en liten hamn med mycket segelbåtar och restauranger. Jag 

åt grillade musslor, Ingegärd grillade sardiner och fisksoppa. Dessert karamellpudding. 

På eftermiddagen kom bilder från Niklas av när flickorna öppnade sina presenter. Fint att 

kunna vara med och se det. Vi pratade om dem på morgonpromenaden. Ja, val har alltid två 

sidor. Det är aldrig lätt att veta vad som är rätt. (Men vår dockspelare kanske vet vad det ska 

bli av våra liv?) 

 

22/10 

onsdag Lars och Chris skulle åka på vinkurs: Munskänkarna. Ingegärd och jag skulle ha 

följt med för att promenera längs kusten på ett annat ställe. Det ösregnade så vi föredrog att 

stanna hemma så att vi kunde vistas inomhus.  

Det var ett kraftigt åskväder, ösregn nästan hela dagen, vilket är ovanligt. Det var mäktigt att 

uppleva blixtarna över havet. Vi försökte gå ut ett tag på eftermiddagen, men blev riktigt 

blöta. Tjocka moln rörde sig över havet och mellan bergen, en mäktig syn. Ingegärd plastade 

hyllorna till skafferiet, vi pratade och hade trevligt. 

Till middag fick vi kabeljo med fänkål och asiatisk dressing, efterrätt mangosorbet med 

ingefära. Alltid spännande, god mat. Och trevlig måltid fylld av prat och skratt. 

 

23/10 

torsdag Vi åkte med till Aix en Provence. Lars och Chris skulle besöka Mamie. Vi åt 

god mat på en 1700-tals restaurang med glasmålningar längs väggarna. Härlig stämning. 

Oxtunga eller fisk. Jag åt oxtunga, som jag brukade laga i mina första dagar av egen 

matlagning. Den smakade inte likadant som min, var lagad på ett annat sätt, men en intressant 

upplevelse. Aix en underbar gammal stad. Chris har studerat där. Efter lunchen promenerade 

Ingegärd och jag runt, Tittade på olika kyrkor, hus och torg. Vi flanerade genom ”historiska” 

små gator, över torg fyllda av stolar och bord, där folk drack sitt vin eller åt sin lunch. På 

vissa torg fanns brunnar med hälsovatten. Slutligen kom vi till katedralen med sin klostergård. 

Vi tillsammans med en hel del andra ”utlänningar” blev guidade av en fascinerande liten tant. 

Hon talade engelska till ”utlänningarna”, som alla nickade intresserat, men ingen förstod så 

mycket. Hennes engelska var ett ord engelska och tio ord franska, inemellan ett ord tyska. 

Men alla nickade väldigt intresserade. Till slut måste vi avbryta guidningen och gå iväg för att 

vara i tid till träffen med Lars och Chris mitt i en rondell. Hemma åt vi jättegod potatis i 

olivolja. Därefter fruktsallad med glass. 

 

24/10 

fredag Idag var det åter grått och regnigt väder, så vi var hemma allesammans. Före 

frukosten hade vi varit ute och gått lite vid havet. Härliga morgonpromenader! Ingegärd 

målade garderoben i vitt. Det blev riktigt fint. 

 

På kvällen åt vi jätteräkor och drack vin. Sedan åkte vi genom den upplysta staden till Operan 

vid Galärvarvet, som nu är ett stort lyxigt torg med restauranger, fantastiskt lyxiga affärer. 

Flervånings underjordiskt parkeringshus eller rättare undervattenshus. Vi såg en intressant 

dansföreställning med en dansgrupp från Marseille. Den förste avdelningen var mer 

traditionell, den andra var Japaninspirerad. Alla tyckte den var fantastisk. Den handlade om 

kontakter och relationer, skuggor och spökdimma. Den började och slutade fantastiskt med en 

tusch av Kurosawas filmer. Den sista avdelningen var mer gymnastisk. 

 

Efter föreställningen gick vi en promenad runt torget, restaurangerna fyllda av människor, 

affärernas skyltfönster fyllda av lyxiga varor, främst kläder. Åkte bil hem genom stan fylld av 



bilar med människor på väg till kvällens fester och nattklubbar. Lars är verkligen en 

beundransvärd bilförare i den svåra trafiken i Marseille. 

 

25/10 

lördag Lars körde en otrolig tur med bil genom de överfyllda smågatorna upp till Notre 

Dame de la Garde. Solig lördagseftermiddag – verkligen full trafik. Lars lyckades ta sig ända 

upp till kyrkan. Innan vi åkte dit upp hade vi ätit crêpes på Strandpromenaden. Ingegärd och 

jag åt med skaldjur ovanpå pannkakan. Efterrättspannkakan var fylld av glass, frukt och 

grädde. Fullt av folk i den härliga sommarsolen. Vi besökte den underbara Botaniska 

Trädgården men en mängd exotiska träd och plantor. I den kinesiska trädgården skulle man 

verkligen vilja slå sig ner och läsa en bra bok. Vilsamt och fridfullt! 

 

Det var ett underbart besök vid Notre Dame de la Garde – kyrkan med utsikt över hela staden 

– kyrkan som verkligen var en vakt för hela staden. Chris pekade ut olika kyrkor och 

byggnader, som vi nu började känna igen. Det ”libanesiska skeppet”, ett höghus som man 

fortfarande höll på att bygga, dominerade stadsbilden. Interiören i kyrkan var alldeles 

nyrenoverad. Blev färdig i sommar. All mosaiken var nytvättad. Överväldigande, 

imponerande med alla medaljonger i taket. Första kyrkan byggdes 1214. Hur kunde man 

frakta upp byggmaterial på det höga berget utan vägar.  

 

Vi gick nerför berget till gatan där Chris bott som barn. Hon hade en brant väg ner till skolan 

genom en härlig dalgång med en liten bäck. Kom till statyn av Pierre Puget (slutet av 1600-

talet). En bergstopp i bergen vid universitetet var ju också uppkallad efter honom. Gick längs 

en fin aveny – vars hus börjar se lite förfallna och åldrade ut – men som var elegant, när den 

byggdes under senare hälften av 1800-talet. Den tid när så mycket hände och det var sådan 

utveckling i Europa. Säkert byggdes en hel del av moderna Marseilles eleganta villor under 

denna period – liksom alla lyxvillor längs Cornichen och uppe i kullarna längs havet. Vi gick 

längs den långa affärsgatan Rue de Rome. Vi åkte buss hem, där vi åt härlig frukt och glass. 

Hade gått 13 km sades det. 

 

26/10 

söndag På morgonen åkte vi till Les Goudes i Calonquerna – en liten fiskeby med berg 

och klippor runtomkring. Vid en av klipporna störtade Saint Exepery under en av sina 

postflygningar under kriget. Vi vandrade runt hamnen och följde en stig i bergen längs havet 

till Apbukten. Många båtar – fantastiskt solskimmer i havet – kritvita bergs-sidor. Kunde ha 

suttit där i timmar och bara känna Naturen och Havet. Tänk att kunna få uppleva det! Hemma 

fick vi bakad brie till lunch, innan Chris, Ingegärd och jag gjorde en lång vandring längs 

Strandpromenaden, Cornichen, små vikar närmare stan. Underbara lyxvillor, glittrande hav, 

vandrande människor- eller fiskande – eller läsande. Underbar promenad upp och ner för 

klippor och trappor. Vi avslutade vid en gata som ledde till Cornichen. Där tog vi buss till 

David-statyn., gick till ”ett litet hus” vid stranden för att titta på solnedgången. Lars väntade 

på oss där – med kyld champagne som skulle drickas i kristallglas! som han också tagit med 

sig. Tilltugg underbara kakcigarrer! Tänk att se solen gå ner i Medelhavet – hälsande den med 

champagne från millenniumskiftet, sittandes vid sidan om Broder Lars. Votiv-

tavleönskningen från Notre Dame de la Garde blev redan uppfylld! Ytterligare en underbar 

dag som avslutades med tournedos och ärtor. Efterrätt härlig chokladbakelse och mango. 

Varje måltid klassificeras vinet av munskänkarna Lars och Chris. Såg Niklas och Pär-Johans 

ungdomliga filmövningar, innan vi gick till sängs på de sköna madrasserna. Har aldrig haft 

sådant härligt lyxliv! 

Högsommarväder! Gick 15 km. 



 

27/10 

måndag En dag till med fint väder. Ska åka en tur med bil norr om Marseille. Ingegärd 

skruvade upp klädhängare i garderoben Jag satt på balkongen och skrev på ”rapporten”. 

Plötsligt drar det upp moln bakom bergen, som mörknar. Klipporna på andra sidan vattnet är 

fortfarande vita. Från hörnet av den nya balkongen kan man se berg och klippor åt båda hållen 

– rakt fram träd, som antingen håller sig gröna hela året eller som förbereder sig inför vintern. 

 

Åkte bil till vingården Val Jouanis. Vägen gick förbi stora vinodlingar, där bladen började 

skifta i höstfärger. Körde sista biten inne bland vinfälten. Bakom fans en underbar trädgård 

med blommor och kryddväxter. Härliga gångar med sittplatser här och där. Det är Lars och 

Chris favoritvingård på väg till Mamie. Medan Chris besökte Mamie, åkte vi till tre små 

städer. 

Lambesc var en oplanerad gammal stad med tornklocka och en liten figur Jaques, som slog på 

sin klocka varje halvtimma. Tornet tillhörde en gammal stadsmur. Drack kaffe strax intill. Ett 

typiskt gammalt torg med vackra träd – plataner- och bänkar där man sitter och berättar sina 

bästa historier. 

Rogne en mer välordnad och välplanerad gammal stad, något mindre än Lambesc. Den är 

postadress till Mamie. Vi vandrade runt på de gamla gatorna och njöt av stämningen.  

Tidigare på eftermiddagen hade vi varit i Ansouis, en typisk liten stad i Provence med slott 

och kyrka uppe på en kulle högt över vingårdar och åkrar. Underbara hus av kalksten, små 

slingrande gator och överst slottet med kyrkan från medeltiden. 

 

28/10 

tisdag Regnade kraftigt nästan hela dagen. Gick i affärer för att undersöka vad det 

fanns för textilier, gardiner mm till den nya lägenheten. Vi sprang med våra paraplyer mellan 

de olika affärerna. Vi var inne i en nybyggd Galleria. När man skulle bygga den fann man en 

mängd arkeologiska minnen från den grekiska staden. Man hade sparat en hel del av dem i en 

park utanför Gallerian. En bra idé att både bevara de gamla minnena och att bygga nytt som vi 

behöver idag. Vi åt lunch i en restaurang på Galärvarvet (skaldjursblandning i currysås) med 

en massa tavlor utställda. När vi senare gick på toaletten såg vi att det var ännu finare på 

övervåningen. På kvällen åt vi struts med selleripuré med Chevrés-ost samt glass med 

mangosorbet. 

 

29/10 

onsdag Gick morgonpromenad längs havet. Blåste så kraftigt att vattnet slog över upp 

på gatan. Det gällde att hålla sig undan. Men det var härligt med de kraftiga böljorna. Vi åkte 

buss längs Cornichen till stan. Vi skulle besöka Panier (Gamla Stan). Det såg mycket mer ut 

som en stor stad än Gamla Stan i Stockholm, men den är nog nyare, för den är ombyggd några 

gånger. Man renoverade mycket bland de gamla husen. Vi besökte slottet som nu är museum. 

Harold och jag var med Lars o Chris och såg Kafka där en gång. Vi gick runt på gatorna, såg 

på utsikt mot havet, tittade in i mysiga små konsthantverksaffärer. Det gamla torget var härligt 

med nyrenoverade hus omkring och med platanträd och berättarbänkar eller är det 

skvallerbänkar. Vi åt, medan det regnade ute, på en fantastisk tunisisk restaurang, couscous 

och lamm. Det var fullt av de underbara blåa kakelplattorna och många akvareller med 

tunisiska motiv. Vi kom precis i rätta ögonblicket för strax efteråt var det långa köer av folk 

som ville rädda sig från regnet. Vår promenad ledde sedan till de gamla forten vid inloppet till 

hamnen Fort Nicole och Fort St Jean. Slottet Prado låg uppe på klippan. Vi gick runt forten 

och såg inloppet ut mot havet. Vi hade verkligen under de senaste dagarna haft promenader i 



olika delar av Marseille och kände att vi upplevt en del av stadens själ. Vi åkte 83:an längs 

hela kusten till David. Därifrån gick vi hem och njöt av de höga böljorna. 

 

30/10 

torsdag Lars och Chris körde oss till den stora järnvägs-stationen i Marseille, som har 

nästan lika hög trappa som Sacre Coeur har. Vi kom till Paris på tre timmar. Under resan såg 

vi hur landskapet ändrade sig från Sydfrankrike till de norra delarna. När vi kom fram visade 

Ingegärd hur bra hon var på att läsa karta och hitta bland tunnelbanelinjerna. Vi kom fram till 

hotellet och måste genast försöka med våra miserabla franskkunskaper, för hon som satt i 

receptionen just då kunde inte ett ord engelska. Men det fungerade. Vi fick en nyckel till ett 

rum. Hotellet var nyrenoverat och verkade ok även om telefonen inte fungerade. 

Vi gick runt Place de la Republic en timma i regnet för att hitta ett matställe som vi ville äta 

på. Åt fransk meny på Café Romaine biff och pommes frites och crème brulée. Det var skönt 

att duscha varmt då vi kom tillbaka till rummet efter kylan och regnet. Pratade tills vi 

plötsligen somnade bums. 

 

31/10 

fredag Åt fransk frukost på hotellet, Gick ut i regnet. Tog Metro till Montmartre. 

Hittade rätt! Regnade en massa medan vi klättrade uppför alla trappor till Sacre Coeur. 

Tillbringade en lång tid inne i den vackra kyrkan. Beundrade valven och krucifixet av den 

segrande Kristus. Gick runt och beundrade olika målningar och perspektiv. Man började 

sjunga och inleda en gudstjänst så vi satte oss en stund och lyssnade. Köpte en cd med sång av 

kyrkans körer och några konstkort.  

Ingegärd köpte en massa sjalar då vi gick runt på de små gatorna som hon älskar. Vi var inne 

och tittade på en utställning med bilder och statyer av Cezanne, Picasso, Dali. 

Åt på Bohême på konstnärstorget, La Place Tetre. Vi satt vid fönstret och hade fin utsikt både 

inåt lokalen och ut mot torget, där både konstnärer och turister började samlas efterhand som 

regnet lättade. Vi såg porträttmålarnas arbete från vårt bord. 

 

Vi gick tillbaka längs Bd Magnenta. Såg massor av klädaffärer med bröllopsklänningar och 

”Jugendkläder”. Besökte kyrkan St Laurent från 1427. Intressant, annorlunda än de kända 

kyrkorna. Var inne i en ”antikaffär” med gamla möbler och en fin kristallkrona, som Ingegärd 

skulle ha velat köpa. Kom till La Republic då regnet åter började hänga i luften. Köpte 

”middag” i en mataffär. ”pratade” franska! Var inne i en saluhall med massor av olika sorters 

mat. Såg en lång rad barn på Hallowen-promenad. Åt ost och bröd på rummet. Duschade 

varmt efter allt regn och det kalla vädret. 

 

1/11 

lördag Åkte Metro till Châtelet och gick till Notre Dame innan det var långa köer. Satt 

en lång stund och lyssnade på gudstjänst. Tänkte på Harold och Maurice. Det var Alla 

Helgons Dag. Tänk att sitta i Notre Dame i Paris och lyssna på sången och musiken och titta 

på glasmålningarna och valven. Det störde inte så mycket med turisterna.  

Åt på en restaurang vid Seine – jättegod fikonsallad och provencalskt rosévin från d’Oc. 

Ingegärd beställde på franska. Hon mådde sedan illa och kunde inte äta något alls. Synd! 

Sedan mådde hon mer eller mindre illa hela tiden. Regnet fortsatte. Vi gick till rue Rivoli och 

tittade på Louvrens Antikförsäljning. Där fanns mycket fina möbler och olika saker att se. 

Uppehållsväder när vi kom ut därifrån. Vi promenerade genom Tuilerierna och hoppade över 

vattenpussarna. Place de la Concorde. Gick längs hela Champs-Elyssée. Tittade i skyltfönster. 

Massor med människor. Gick in på ett marockanskt café där det fanns vattenpipor. Åkte 



Metro hem. Ingegärd var duktig att hitta. Var trötta och somnade vid 8-tiden. På semester 

lördagskväll i Paris! Vi hade gått 8 km. 
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söndag Åkte Metro till Eiffeltornet. Ganska tidigt. Gick runt i parken med träd i vackra 

höstfärger. Såg kineser som gjorde sin morgongymnastik som dirigerades med solfjädrar. Såg 

de jättelånga köerna till Eiffeltornet. Läste på informationen om några av EU-länderna. 

Flanerade längs stranden av Seine. Underbar promenad. Vi gick bort till Alexanderbron. Gick 

över Seine på Pont de la Concorde. Det var lite trafik så vi kunde se perspektivet mellan 

Triumfbågen och Louvren. Tänk vad mycket öppna ytor och parker de finns i Paris. På ett 

visst ställe på Place de la Concorde kunde man se de flesta av de ”kända” byggnaderna i 

centrala Paris. Vi gick mot Madeleine, längs St Honoré. Tittade på alla lyxiga klädaffärer ex 

Prada, Escada. Vi åt i närheten av Place de la Honoré på Place du Marché Saint Honoré. Där 

fanns det öppna restauranger, men på vissa gator var det väldigt många som var stängda, idag 

söndag. Vi åt ankbröst och potatisgratäng., rosévin från Povence. En stor kopp kaffe efter 

maten kostade 2.50 euro. (en liten kostade 4.50 euro på ett skruttställe) 

Kom till Vendôme-platsen. Vackert! Ritz-hotellet – såg det vackra Operahuset. Gick rue 4 

september och vidare mot Hallarna. Rue Montmartre där man höll på att packa ihop 

grönsaksmarknad, som enligt Ingegärd hörde till Hallarna. Plötsligt uppenbarade sig en 

jättestor kyrka St Eustache – en fantastisk kyrka från 1500-talet. Enligt ett informationsblad 

som vi köpte visade det sig att alla kulturstorheter arbetat i eller deltagit i byggandet av denna 

kyrka. Den var/hade varit församlingskyrka i Hallarna. Först var det en kunglig kyrka. Louis 

XIV konfirmerades i den. Det finns målning av Rubens Cesar Frank invigde orgeln, Thomas 

Couture, lärare till Edouard Manet målade fresker i kyrkan. Amadeus Mozarts moder 

begravdes i kyrkan 1778. Berlioz dirigerade sin första föreställning av sin Te Deum där. Liszt 

dirigerade sin Gran Mass där. Nu är det en som heter Jean Guillou! som är stor virtuos på 

modern musik. Man håller på med stora reparationer i kyrkan och önskar att kyrkan ska bli 

attraktiv för turistbesök. Den har vacker arkitektur. 

 

Promenerade i parken med bågarna som visade var de gamla Hallarna varit. Vacker park 

utanför kyrkan. Vi tänkte gå till hotellet, men behövde först gå på toaletten. Snygg och öppen 

”lokal” Vi gick in. Det kom samtidigt in tre stora killar. Medan jag var inne tog de 

pengaburken från vakten och stack. Ingegärd sa sedan: ”Vilken tur vi hade. De hade kunnat 

råna oss”. Det gav en väldigt dålig och otrevlig känsla. Tur att detta inte hände första dagen. 

Gick förbi Pompidou centret och gick sedan fort till Place de la Republic. Ingegärd ville inte 

äta, men ville ha en crème brulée som skulle vara lika god som den tidigare gången vi var där. 

Vi väntade en stund, men när den kom var den inte alls likadan. Ingegärd skickade ut den och 

sa att den var inte lika god som häromdagen. Vi beställde tiramisu istället. Jag skulle aldrig 

vågat göra det! Vi satt länge och pratade och tittade på gatulivet på Place de la Republic. På 

rummet packade vi och pratade om dagens äventyr. 
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måndag Just ätit frukost och packat ihop våra grejer. Vi lämnade väskorna på hotellet för 

att uppleva en sista dag i Paris Historien om killarna från toaletten ligger som en skugga över 

oss trots att solen skiner idag. Tur att det inte hände första dagen, så att vi varit rädda hela 

tiden. Ingegärd har hittat så bra i Paris. Hon är verkligen duktig på att hitta och organisera. 

Vilken duktig dotter jag har! Hon tänker alltid före och inte efter. Hon har lärt sig mycket där 

borta i Amerika. Jag ville gärna titta hur det ser ut där bussen till Beauvais går ifrån. Blev lite 

ängslig efter händelserna igår. Vi åkte dit och konstaterade att det var jättelätt. Vi behövde 



köpa fler biljetter, men det fanns ingen bemannad kiosk utan vi måste försöka köpa från en 

automat. Det är inte lätt! Det kom plötsligt en kvinna i c:a 30-årsåldern och bara knuffade 

undan Ingegärd. Vi blev båda så förvånade att vi inte kunde göra något. Det var verkligen 

också otrevligt. I en annan nedgång fick vi hjälp av en som jobbade i en informationskiosk. 

Men den som knuffade undan Ingegärd var en häxa som gjorde att det hände fel grejer hela 

dagen. Ingegärd vill så gärna se Loppmarknaden, så vi åkte dit efter vårt besök vid buss-

terminalen. Vi åkte till Loppmarknaden, men gick bara upp för trappan. Det var sådan otrevlig 

stämning att vi genast gick in i Metron igen och åkte därifrån Ingegärd började tappa 

tålamodet. Vi åkte till St Germain där vi åt löksoppa i varmt härligt solsken. Där var så varmt 

och skönt, men vi var lite ledsna för att vi hade åkt så mycket Metro till ”onödiga” ställen den 

enda dag då det var fint väder! Efter maten åkte vi till Luxembourg trädgården. Vilken oerhört 

stor skillnad det var på en halvtimmes Metro-resa. Här var det en helt annan värld än vid 

lopp-marknaden, som vi ju inte ens fick se. Vi satt i solen vid fontänerna och blommorna. 

Gick runt i parken. Åt glass. Efter att vi lugnat ner oss i den vackra parken åkte vi åter till 

hotellet och hämtade väskorna och åkte vidare till flygplatsen. 

Först var det oerhört mycket folk på tåget kunde knappt ens stå. Efter några stationer blev det 

sittplats. Kanske hade häxans makt börjat avta.? Vi kollade på resebeskrivningen som Chris 

tryckt ut åt oss. Tack! Jo, här skulle vi gå av. Ingegärd frågade i en information åt vilket håll 

Hotell Ibis skulle ligga. Vi gick dit och väntade på navette-buss. Det kom en som det stod Ibis 

på. Allt verkade fungera bra! Vi åkte och åkte i mörkret. Det tog verkligen lång tid. Till slut 

frågade jag efter Ibis. ”Next stop” sa bussföraren. Glada i hågen gick vi in till receptionen och 

visade vår voucher! Det var inte det hotellet och det fanns inte plats. Då räckte inte Ingegärds 

tålamod längre! Vi fick åka tillbaka med en man från Geneve, som inte talade engelska. Vi 

släppte inte honom ur sikte utan följde honom som små hundar. Efter ytterligare några äventyr 

kom vi tillbaka till den punkt där vi börjat OCH hade några meter till hotellet! Nog fungerade 

häxans onda öga fortfarande. Dock vi fick nyckel till rummet och sjönk ner på sängen ganska 

utmattade. Vi gick ner till restaurangen där Ingegärd åt glass och jag en underbar 

endivesallad. Sov lite si och så sista natten. Jag följde Ingegärd till hennes terminal efter att vi 

ätit frukost tillsammans före klockan sex. Adjö och vet inte när vi kan ses igen. Ingegärd 

landar på samma gång som jag sätter nyckeln i låset. 

 

Ett jättestort tack till alla som varit inblandade i dessa underbara veckor och som gjort dem 

möjliga att förverkliga!!!! Det känns som om det händer en stor förändring i våra liv med 

denna samvaro. Ett stort, stort tack till alla som medverkat till denna underbara samvaro!!!! 

En tid som aldrig kommer tillbaka. Jag tror att det aldrig igen kommer att hända att vi fyra 

kommer att träffas tillsammans och ha en sådan underbar tid!!!! TACK TILL ALLA! 

 

Kerstin 
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