Paris 2018
En høstutflukt
Innhold
Dag 1: Ankomst, mandag 27.august 2018............................................................................................... 2
Dag 2:Butikkdag....................................................................................................................................... 8
Dag 3: Onsdag 30. august - Louvre ........................................................................................................ 42
Dag 4: Torsdag. Rodin og Napoleon .................................................................................................... 120
Dag 4: La Roche og Janneret ............................................................................................................... 170
Dag 5: Sainte Chapelle og Panthéon fredag 31. august ...................................................................... 206
Dag 6: Pompidousenteret lørdag 1. september .................................................................................. 239
Dag 7: Gatevandring og St. Germain-des Près. 2. september ............................................................. 311

Dag 1: Ankomst, mandag 27.august 2018
Vi dro til Gardermoen Airport hotell søndag 26. august og overnattet på et meget behagelig rom. Vi
spiste buffetmiddag og ditto frokost. Flyet vårt gikk kl 11:10 på tirsdag, men vi orket ikke å stresse fra
Nystrand midt på natten. Det var tross alt en mandag og innfartsdag.
Ikke uventet ble det forsinkelse på flyet. Denne gangen ventet vi på noen som kom med fly fra Malaga og skulle videre til Paris! Piloten syntes også dette var sært, så han tilføyde, Ja, det er sant.
Da de svært mange malagapassasjerene var ombord, fikk vi endelig gå - 40 minutter forsinket. Planen
var å lande på Charles de Gaulle kl 13:25, men vi landet først kl 14 og var ute av flyplassen over 15.
Først gikk et eget tog mellom flyplassterminalen og toget til Paris. Så byttet vi på Gare du Nord og tok
vanlig metro til Saint-Germain-des-Prés. Stasjonen lå kloss oppi kirken og da vi gikk ut på bulevarden
og mot Rue Bonaparte, var det første vi så Les Deux Magots, Hemingways stamsted. Vårt hotell La
Villa lå ned til høyre over kirkeplassen og på hjørnet av Rue Bonaparte og Rue Jacob, der blant annet
Richard Wagner hadde bodd en stund.

I sikkerhetskontrollen på Gardermoen gikk noe galt, og vannbeholderen til sovemaskinen var i stykker. Vi var derfor veldig ivrig etter å finne noe duct-tape for å reparere den. Først gikk Svein ut for å
finne denne Carrefour-butikken hotellresepsjonen sa lå like nede i gaten. Deretter ble jeg med, for
Svein hadde ikke funnet den. Det var jammen ikke rart, for den var svart og lå bak noen store iskremdisker som sto ute i gaten. Der fant vi både duct-tape, Marie Brizard Anisette, vin, øl og brus. I tillegg
kjøpte vi noen uspiselige kjeks, diverse ost og litt snacks. Da gadd vi ikke gå ut, men koste oss på hotellet. Jeg hadde temmelig vonde knær etter fallet i Brevik ni dager før. Jeg hadde de beste sko, så
det var lite å klage over, men knærne var ikke til å stole på. Denne dagen hadde vi i hvert fall trasket
nok omkring. Først opp og ned alle metrotrappene og da vi gikk til butikken, så vi mange av de spennende og svært avanserte butikkene i området. Hotellrommet var hyggelig og vi kunne åpne de
franske vinduene innover. Der satt jeg og fulgte med på hva som skjedde nede på gaten. Rett ovenfor
oss i samme etasje som vi bodde, var det mange arbeidere som holdt på. Hele annen til fjerde etasje
skulle pusses opp, og når arbeiderne gikk for kvelden, hadde vi ingen gjenboere.
Dette er logoen til hotellet vårt. Det sto at det er et boutique-hotell, og
det betyr at det er av en viss designmessig kvalitet. Hotellet var dyrt nok
til at det var folk som kunne oppføre seg det passet for. Vi viser rommene
senere, men denne logoen ble jeg imponert over. Den var ikke gjort på 12-3. De som ikke er kjent med design, tror ofte at noe så enkelt ikke krever ettertanke. Men det er det enkle er ofte det beste, som man sier,
men sjelden det billigste i designsammenheng.
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Dette er hotellets inngang. Det ser ganske beskjedent ut, men det er elegant. Vi bodde i 2 etasje, det
vil si tredje etter norsk tellemåte. Våre franske vinduer var i 3. etasje her.
Gatene i dette strøket var temmelig smale. Det ble fort kork da søppelbilen kom. Legg merke til sykkelfeltet i gaten. Her er det så trangt på fortauet at om du går ut i gaten, er risikoen større for at du
blir drept av en syklist enn av en bil. På den annen side er ikke råsyklingen så ille her i Paris som den
er i Norge. Men fortauene er smale, og man presses av og til ut i gaten om man vil holde farten oppe.
Butikken til høyre hadde masse fabelaktige skap- og skuffeknotter. Hadde jeg vært yngre, hadde jeg
gasset meg i dem og kjøpt et halvt tonn med fantastiske blomsterknotter. Men nå er jeg nådd en
alder der man vil ha mer ut av huset enn inn. De tingene jeg har er bra nok.
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Her er hotellets resepsjon, ganske beskjedent, men hyggelig.

Her er rommet vårt ut mot gaten, i lekkert grønne vegger med en fugletapet på vindusveggen. På
neste bilde ser vi Sveins sengelampe og som en kuriositet har de et hull i lampeskjermen der de har
innmontert en liten fugl.
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Rommet tatt fra vindussiden. Her skimtes sengelampen til Svein med hull i skjermen og fuglen på
pinne i selve hullet.

Hjørnet av Rue Jacob og Rue Bonaparte. Vi bodde på andre siden av gaten, altså utenfor bildet til
høyre.
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Her er Rue de Seine, og litt ovenfor dette krysset eller plassen, lå Carrefour-butikken. Bildet er fra
nettet og kanskje litt gammelt.

Utsikt mot Saint Germain de Prés. Denne brosteinen tok knekken på kofferthjul, så Svein bar dem.
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Rosinen i pølsa var nok nærkafeen, mest husket som stamkafeen til Hemingway.

Et lite kvartal lenger bort lå Cafe de Flore, stamkafeen til Sartre og Beauvoir. Her spiste vi bare én
gang, for maten var bedre på Deux Magots.
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Dag 2:Butikkdag
Vi brukte morgentimene på å beregne gangtiden fra hotellet til Louvre. Vi hadde billett til kl 09:00
neste dag, og kom vi for sent, måtte vi stille i køen for de billettløse. Vi gikk på ett kvarter, enda det
var mange spennende butikker å se i. Været var fantastisk.

Butikker, den ene med litt moderne accessoirer til hjemmet og den andre en aning mer gammeldags.
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Her i Rue Bonaparte lå det medisinske fakultetet eller Académie nationale de médecine, som det
offisielt heter. Jeg synes det ser trangt og lite ut, men det kan godt være at bygget innenfor er stort
nok innover i kvartalet. Akademiet ligger ikke så veldig langt fra Sorbonne, så det er nok en del av
universitetet.
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Vegg i vegg på høyre side da vi gikk nedover, lå Ecole Normale de Beaux Arts.

På venstre side av det medisinske akademiet lå denne godtebutikken.
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Rue Bonaparte 42, rett til venstre for butikken på første side. Her bodde Jean Paul Sartre og Simone
de Bouvoir fra 1945 til 1962, ifølge Wikipedia.
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Dette er porten inn til Rue Bonaparte nr 5 og her ble altså maleren Edouard Manet født i 1832.
Mange kjente personer har bodd i Rue Bonaparte gjennom tidene. Her i nærheten bodde for eksempel Eileen Gray, en designer og arkitekt som var venn av Le Corbusier og ekteparet Eames. Vi så en
plakat på et av byggene, men vi hadde dårlig tid, så vi tok ikke et bilde. I Rue Bonaparte 88 bodde en
mindre hyggelig type, Maximilien Robespierre, men en rekke andre, som blant annet André Gide,
Paul Claudel, Zelda og Scott Fitzgerald, Ezra Pound, Henry Miller bodde i denne gaten.
Vi bodde på La Villa i 29 Rue Jacob. I samme gaten, nr 14 hadde også Richard Wagner bodd. Her i
Saint-Germain-de-Prés bodde det horder av kjentfolk tidligere.
Det er lett å glemme at Louvre er et gammelt slott, ikke bare et museum. Man kan overse dette dersom man ikke hever blikket og ser oppmerksomt på detaljene. Denne dagen da vi skulle måle tidsavstanden til fots fra hotellet, var det et strålende vær, og vi benyttet anledningen til å ta mange bilder
av Louvre utenfra. Museet er stengt på tirsdager, så det var ikke mange folk å se. Det gjorde det da
også lettere å få med detaljene, som vi ser på bildene som kommer. Vi tok ganske mange bilder, men
sterkt solskinn ga skarpe skygger så de måtte behandles i Photoshop for å frem detaljene.
De store pavillonene er Richelieu, Denon, Sully. Dette er delene kunstavdelingene er delt i, og de er
ikke lett å finne frem i. Det tar vi under besøket i Louvre på onsdag. I dag orienterer vi oss.
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Pavillon Sully. Jeg visste ikke at Louvre er delt opp i mange "pavilloner" som det står på byggene.
Pavillon Sully som er en av de største, har utstillinger i alla tre etasjene.

Pyramiden og Denon-fløyen.
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Skulpturen inne i pyramiden er laget av en japansk kunstner. Den står på en sokkel, og skulpturene
skiftes ut nå og da. Selve pyramiden er designet av I. M. Pei og sto ferdig i 1989.
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Pavillon Richelieu. Her ligger også mange kunstavdelinger.
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Pavillon Turgot. Ingen egen publikumsinngang, men paviljongen inngår som del av Richelieu-fløyen.
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Pavillon Mollien. Heller ikke denne avdelingen har publikumsinngang, men denne paviljongen utgjør
en del av Denon-fløyen. Den er også en del av selve slottet Louvre.
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Et annet parti, Pavillon Daru. Denne ligger nok også i forlengelsen av Denonfløyen. Kanskje er det her
de spanske malerne holder hus.
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Ludvig den fjortende til hest, Jeg tror denne statuen ble fjernet under revolusjonen og at dette er en
gjenoppbygging, men jeg orker ikke finne det ut. Den står utenfor Pavillon Mollien.
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Armen som strekker seg på østsiden fra Richelieu-fløyen. På utsiden går Rue Rivoli

Triumfbuen Carrousel, til minne om Napoleons triumfer i 1805.
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Her strekker armen seg utover mot Carrousel og Tuileriene.
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Vi er på vei ut til Rue de Rivoli. Nå skal vi finne et sted og spise frokost.
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Inngangen til Louvre fra Rue de Rivoli.

Comedie Française lå like i nærheten og det gjorde sentrale offentlige institusjoner også. Her i området ligger Palais Royal, nasjonalbanken og børsen.
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Conseil d'etat - dette er en institusjon for administrativ jus og dessuten høyesterett for administrative saker, så vidt jeg forstår fra Wikipedia.

Tove til frokost på Rue Saint-Honoré, og vi var ganske sultne. Vi hadde ikke frokost på hotellet. Jeg
visste ikke at ferske bagetter med smør og en croissant kunne smake så godt.
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Det var to slike fontener, en på hver side av denne brede boulevarden. Jeg er ikke i stand til å finne ut
noe om dem.
25

Her ser vi opp mot Operaen. Dit skulle vi ikke. Svein ville se etter fotobutikker han hadde lett opp på
nettet før vi dro. En lå i 12. Boulevard Sebastopol, men da vi kom dit, var den flyttet eller nedlagt.
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Vi tok metroen fra Musée de Louvre til Boulevard Sebastopol for å komme til fotobutikken som var
borte, og det eneste vi fant ved en tilfeldighet, var Tour St. Jacques, et frittstående gotisk tårn fra
1523. Selve kirken ble ødelagt under revolusjonen.
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Tour St. Jacques på Sebastopol. Blaise Pascal (1623-1662) brukte dette tårnet til sine barometriske
eksperimenter. Vi dro så til Cadet og trasket rundt mot Montmartre. På veien fant vi Sympa.
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Anvers metro var utgangspunktet til Boulevard de Rochechouart der Svein både hadde funnet en
musikkforretning og en fotobutikk på nettet.

Bak metroen så jeg plutselig denne rare butikken. Plakatene er gamle, Sympa Paris 1925. Det er
åpenbart en herreekvipering med skjorter, hatter og åpenbart dresser. Nå er det rene utsalgslageret.
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Vi trampet i hvert fall opp Boulevard de Rochechouart, men musikkbutikken i noen og førti var borte.
Fotobutikken i noen og sytti var der. De hadde det vi trengte. For bare 90 euro fikk vi en telelinse til
kameraet mitt, riktignok med plastfatning. Den går til begge kameraene, det lille 3400 og det store,
7500. Da presset jeg Svein til å bli med til Rue de Paradis og se etter porselen. På veien nedover passerte vi denne kirken med malerier over døren ute. Jeg har ikke funnet ut hva den heter.

Vi var begynt å bli sultne og vi fant i hvert fall ikke den store, fine porselensbutikken vi hadde vært i
for å kjøpe Pillivuyt før. Da var det bra at jeg allerede hadde gitt Randi formene jeg hadde.
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Vi fant heller ikke restauranten Kristin og jeg spiste på i 2004, men det var hyggelig her på I Cugini
også. En dansk pike var kelner og maten var italiensk. Det smakte superb og ølet var godt også.

Jeg ville ha en liten håndveske til kort, lommebok og sminke når jeg ikke hadde med fotobagen. Da
går vi til Galeries LaFayette, sa Svein. Dette er undergrunnen på deres nærmeste metro, Chausee
d'Antin LaFayette. Galeries Lafayette er i dag helt forandret fra vår tid. Her er det merkevarebutikker
inne i magasinet og prisene er skyhøye.
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Jeg visste ikke at Chanel hadde vesker. Alle disse bildene av butikker er hentet fra nettet.

De fleste butikkene i første etasje var veskemotehus. Céline har jeg aldri hørt om, men Gucci, Fendi
og for ikke snakke om Louis Vuitton gjenkjente jeg jo umiddelbart.
32

Her har vi Gucci med vesker og aksessoarer.

Her er Fendi med rendyrket veskebutikk.
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Dette slette nettbildet av Louis Vuitton var det eneste jeg fant fra Galerie Lafayette. Men vi ser tauene som regulerer køen. Da vi var der, sto unge damer i en meget lang kø for å slippe inn i butikken.
De sperret av, slik at bare så mange jenter slapp inn som de hadde ekspeditører til. Dette var jenter
fra hele verden, og de hadde nok penger, tydeligvis.
Vi dro videre til Printemps som i gamle dager var billigere enn Lafayette, men det var den gang, det.
Det så identisk ut i Printemps med massevis av dyre merkevarebutikker. Da vi skulle inn, ble vi stoppet av en sikkerhetsvakt som ville se fotobagene våre. Vi var kledd som vi pleier og da ser vi ikke ut
som om vi har noe i de dyre merkevareforretningene å gjøre, men han slapp oss inn. Jeg lurte på om
det var fordi han så alt det dyre fotoutstyret.
Det er like ille her, sa jeg til Svein. Ja, men vi kan vel gå opp å spise på den hyggelige takrestauranten,
sa Svein. Siden det er så fint vær, er det jo fantastisk utsikt. Vi tok heisen oppover og jeg så gjennom
glassrutene at det var like dyre merkevarebutikker etter hvert som vi kom oppover - over alt.
Heisen stoppet og vi måtte ut. For å komme videre, måtte vi bytte heis. Vi kom ut i Printemps restaurant, en restaurant jeg aldri hadde sett tidligere. Kom, sa jeg. Skal vi videre, må vi ha en heis med
egen fører. Hvis det er slik her i denne restauranten, hva er det da blitt til i takrestauranten? Svein
var enig at vi kanskje skulle dra.
Da vi kom ned, sa Svein litt ergerlig. Du må da klare å finne en veske her! Da stakk det en faen i meg,
og i stedet for å bli ergerlig, sa jeg at jeg selvsagt kunne klare det. Du betaler, ikke sant? Jo, da. Ja, sa
jeg og gikk inn i nærmeste veskebutikk og tok ta i én. Nei, den er bedre, sa Svein. En ekspeditør ilte til
og åpnet vesken. Ja, sa jeg til Svein. Her er prisen. Dersom du oppfører deg pent, skal jeg smile søtt til
ekspeditøren og si tusen takk. Synes du denne prisen er ok? Jeg synes ikke du skal spandere det.
Svein var nok ganske overrasket: 895 euro, og med dagens kurs ble det NOK 9 000. Jeg smilte pent,
og Svein var nok noe lettet. Han hadde ikke skjønt tegningen på tross av at jeg hadde fortalt ham hva
slags butikker dette var. Vi gikk ut, og mens ingen dørvakter enset oss, løp de frem og åpnet dørene
for de rike, unge pikene.
34

Brasserie Printemps kuppel

Her er brasseriet tatt med en enorm vidvinkel. Også disse bildene er tatt fra nettet. Legg merke til de
hvite trekkene over stolene. Da vi var det, var hvert bord stashet opp med hvit duk og kunstnerisk
brettede servietter. Vi måtte be om å få plass og hovmesteren sto og så folk an. Det var ikke særlig
fristende siden det var litt innestengt, men jeg hadde knapt turt å gå inn der. Dette er en milevid
standard over de hyggelige bildene på neste side.
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Her sitter gjengen på Printemps takrestaurant i 2004, altså for 14 år siden. Man ser av omgivelsene
og menyen at dette ikke er en kostbar restaurant.

Her tar jeg bilder på takterrassen utenfor restauranten over. Det regnet friskt. Terrassen var
praktfull, og gudene vet hvordan dette området ser ut i dag. Vi gadd ikke sjekke. Vi ser
Madeleinekirken og langt i det fjerne Invalidedomen. Helt til høyreskimter vi konturen av Eiffeltårnet.
36

Der er en fnac, sa Svein da vi kom ut på gaten. fnac står for Fédération Nationale d’Achats des
Cadres. Hva cadres står for, vet jeg ikke. I gamle dager var det rammer, men det hele startet som en
kjøperklubb, så det har nok hatt elementer av et coop over seg.
I hvert fall er fnac kjent som den store butikken for fotoutstyr, plater, musikk og datautstyr i tillegg til
bøker. Den har hatt en eventyrlig suksess fra den ble opprettet på Boulevard Sebastopol rundt 1953.
I dag har de butikker i mange land.
En fnac har rimelige priser, og denne fnac'en lå i et for oss nytt kjøpesenter, Passage du Havre. Det lå
en Søstrene Grene i kjelleretasjen, og da var jeg sikker på at vi hadde kommet til butikker som passet
oss. Vi gikk inn, og jeg sa: Der ligger en Accessorize - en kjede mest kjent for juggel, men denne hadde
vesker også. For 29 euro var veskeproblemet løst. Vi følte at vi hadde gjenopprettet balansen og fått
en viss oppreisning med hensyn til ære.
Vi gikk opp til fnac også. Prisene på fotoutstyr og linser lå omtrent på samme nivå som i Norge eller
litt over. Vi hadde nok gjort et kupp med den lille linsen vi kjøpte på Boulevard de Rochechouart.
Etter dette besøket gikk vi rundt i området mellom Poissonniere og Cadet metrostasjoner og lette
etter det gamle hotellet vårt fra 1999. Det fant vi ikke, men da vi skannet inn bilder fra 1999 senere,
fant vi navnet på et foto: Celte de la Fayette. Jeg finner det ikke lenger på nettet. Mye er forandret på
disse 14 årene. Det er nok hardt å drive forretninger og servicesteder i Paris.

Her er bildet av en typisk Accessorize. Kjeden startet i London, men er nå spredt til mange land. Vi
har også hatt den i Norge.
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Dette er inne under glasstaket, og under går vi gjennom en passasje med flere butikker.

Begge disse bildene fra Passage du Havre er tatt fra nettet.
Vi dro til hotellet og tilbrakte resten av dagen med tur til butikken og middag på Les Deux Magots.
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Her sitter Tove på Deux Magots. Under har Svein tatt bilde av maten vår! Jeg spiste tynne ruller med
fois gras de canard og han fikk en salat han var meget fornøyd med.

Ellers er matbilder det dummeste jeg vet, men det fikk være med på grunn av smaken og stemningen.
39

Vi stakk bortom og så på Cafe de Flore også, der Sartre og Beauvoir holdt hoff. Der spiste vi neste
dag.

Rett over gaten (Saint-Germain-des-Prés) lå Brasserie Lipp, også en meget kjent restaurant, men
mindre avslappet. Her var det høy kjendisfaktor og mange wannabes.
40

Så her vet vi hvor vi er.
41

Dag 3: Onsdag 30. august - Louvre
Til min overraskelse sa Svein at han gjerne ville til Louvre denne gang, og da forhåndskjøpte jeg billetter til onsdag. Vi var der kl 08:00 enda det ikke åpnet før 09. Det var like greit, for museet ble fort fylt
opp. Vi fant et skap å legge tingene våre i. Innen vi kom i gang var det stint av folk. Vi fikk tak i en
etasjeplan, og siden jeg hadde jobbet mye med å velge ut hva jeg skulle se og delvis hvor det sto utstilt, regnet jeg med å komme greit igjennom.

42

Men jeg hadde mine erfaringer fra 1960 om hvor fullstendig øre og utslitte vi var den gang. Derfor
forberedelsen. Bildene på disse sidene viser det indre av pyramiden. Det er et rent transportområde
mellom de ulike paviljongene med vindel- og rulletrapper.

Alle tre bildene er fra nettet, for da vi kom inn hit, hadde vi ikke åndsnærværelse til å knipse.

Her ser vi tydelig både de mange rulletrappene og den fikse vindeltrappen fra inngangen. Skulpturen
på toppen av søylen ser mye tristere ut og er byttet ut med I.M. Peis strålende gullstruktur nå.
43

Denne stelen med Hammurabis lover skulle jeg ha sett. 1700 år f. Kr. 2,25 m høy. Den fant jeg ikke.
44

Disse skulle jeg også ha sett, inngangen til det assyriske palasset til Sargon II, fra 721-705 f.Kr. De så
jeg heller ikke. De er derfor hentet fra nettet.

Den sittende skriveren fra 2600-2350, fikk jeg sett. Jeg har tatt bildet. Svein og jeg hadde skilt lag, for
han ville se det han fikk se og hadde ingen mål, og derfor tok han det helt piano, i motsetning til meg.
45

46

Bildet på forrige side, Apollon, øgledreperen er kopi av en statue av Praxiteles skal ha gjort i bronse
rundt 350 f.Kr. Dette er en romersk kopi fra rundt 100 f. Kr., høyde 1,49. Den fant jeg heller ikke.

Men Afrodite så jeg uten å reflektere over det. Afrodite fra Arles er en romersk kopi antatt også etter
Praxiteles. Kopien er fra siste halvdel av første århundret f.Kr. Her står hun med eplet hun antakelig
fikk av prins Paris. Veggene tatt i betrakting må Apollon på forrige side antakelig stå i kroken til venstre for henne.
47

Her er krigeren, kjent som Borghesegladiatoren. Den fikk vi ikke sett, og jeg aner ikke hvor den sto.
For en linje! Den er fra rundt 100 f.Kr. og er signert Agasias fra Efesos. Den ble funnet av Borghesefamilien som restaurerte den. Napoleon III kjøpte den av Borghesefamilien og satte den opp i Louvre.
Man tror den opprinnelig har stått i Pergamon på den tyrkiske Egeerhavskysten. Denne ville jeg gjerne ha sett, men jeg visste ikke en gang at den var her. Boken A Guide to Louvre har ikke oppført utstillingsrom, en grov feil. Det er imidlertid for mye å se i alle fall, men det hadde vært fint med bedre
informasjon. Svein og jeg gikk hver for oss. Svein var mer opptatt av det "moderne".
48

Dette hodet fra Keros er visstnok det største hodet man har funnet fra kykladisk tid. De påstår at det
er et kvinnehode og at det har hatt en kropp, men den så vi ikke snurten av her. Hodet er
27x14,5x9,5 cm, med en form som er typisk for perioden. Jeg fotograferte det, så det har jeg sett.
Ellers hadde Louvre en diger samling kykladisk kunst, som jeg ikke tar med her siden det finnes et rikt
utvalg fra Hellasturen tidligere i 2018.
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Øverst et metopefragment som viser Herakles som bekjemper minotauren. Det er fra 460 f. Kr.

Dette er et metopefragment fra samme serie.

50

Dette er en del av frisen på Partenon. Den er ekte, ikke noen kopi. Den er fra 440 f. Kr. og viser unge
atenske kvinner som skal beskytte Atene.

Et typisk hestehode som godt kunne ha vært fra pedimentet på Partenon.

51

Her er Afrodite fra Milos eller som hun er mer kjent som: Venus fra Milo. Den er hellenistisk, fra 130100 f. Kr. Jeg så henne første gang i 1960 sammen med mine foreldre. Det er vel bare én gresk statue
i Louvre som er mer kjent: Nike.
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Her er Nike fra Samotrake, en av de nordøstre egeiske øyene. Franskmennene fant den der i 1863, og
tok den med til Louvre. På Samotrake var den toppstykket til Nikefontenen - en sensasjon.
53

Her har vi henne fra den andre siden, og vi ser enda bedre de flotte linjene i figuren. Hun står på toppen av den lange trappen tegnet av Hector Lefuel under Napoleon IIIs regime. Nike er fra 190 f. Kr.
54

Nike står på en båt i grå, rodisk marmor så hun rager over alt og alle. Også henne så jeg i 1960.

Her er en serie greske statuer, men mange er romerske kopier, og de er ikke alltid tro kopier heller.
Kopiene mangler ofte samme kunstnerisk kvalitet. Disse vi ser her, er i hvert fall ikke dårlige. Helt i
enden står Atene i nisjen. Det gir full forvirring. Er dette Atene av Cefisodourous, far til Praxiteles?
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Det er tre Atener i Louvre slik det ser ut på nettet. Denne ble sagt å være en romersk kopi fra f. Kr.,
men her er det et skikkelig rot. Det er typisk Louvre! Denne er ikke den beste. Hun her har åpenbart
spist for mye tomatsuppe og glemt å tørke seg om munnen.
56

Her i kjelleren under Louvre forlater vi de antikke skulpturene.

Jeg hørte at bysten av keiser Hadrian hadde spesielle kunstneriske kvaliteter og høy grad av realisme.
Det var hodet vi ser bak ham dette gjaldt for. Ved et tilfelle har jeg altså fanget inn ham også.
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Så forlot jeg kjelleretasjen for antikke statuer. Her sto greske, romerske og etruskiske gjenstander
samt islamsk kunst, egyptisk og kunst fra Midtøsten. I tillegg var det et område for europeiske skulpturer fra mellom 500 til 1600 e. Kr. En etasje opp var det enda flere greske skulpturer, egyptiske, fra
Midtøsten, romerske og etruskiske. Det var kjempesvære områder og vanskelig å få oversikt. I tillegg
var systematikken bare tilsynelatende. Mye var plassert tilfeldig, og verre skulle det bli da vi kom opp
til maleriene. Jeg hadde glemt at jeg skulle og ville se de to første som er avbildet på side 44 og 45.
Man blir helt ør. Jeg vandret oppover i etasjene og kom først til en rekke interiørutstillinger som
Louvre kaller Objets d'art eller kunstgjenstander. Jeg følte meg fanget i støvete salonger omgitt av
porselen og sølv som jeg ikke fant veien ut av. Kartet over etasjene ga en grov skisse over hvor ting
sto utstilt. Interiørutstilingen tok dessverre hele annen etasje i Richelieufløyen. Den fortsatte innover
i Sully hvor halvparten var interiører, men også mer gresk og egyptisk. Du må gjerne tro at du vet om
du er i Denon, Sully eller Richelieu, men tro om igjen. Du mister orienteringsevnen. Kjempemaleriene
fra Géricault, David og Delacroix lå i den delen av Denon jeg ikke fant frem til. Vi skulle ha funnet en
vei gjennom den italienske paviljongen, men det var så stint av folk at det var vanskelig noen retninger i det hele tatt. Svein og jeg skulle møtes på restauranten under pyramiden kl 11:30, for vi hadde ikke spist frokost. Ved den italienske paviljongen i Denon skjønte jeg at jeg aldri ville rekke ned til
restauranten innen 11:30. Men litt over 11 traff jeg tilfeldigvis Svein, og da gikk sammen. Det var så
tett med folk at jeg aldri hadde funnet ham ved restauranten. Det var som rådhusplassen på 17. mai,
og mobildekningen var tilsvarende dårlig, fikk jeg senere erfare.
Jeg ville se franske malerier og oppdaget til min glede at maleriene var samlet etter nasjon - en betydelig overdrivelse. Franske bilder var samlet på to steder, i annen i Denonfløyen, som heter første på
fransk, bak den italienske avdelingen, samt i tredje i Richelieu og til en viss grad Sully. På grunn av
menneskehavet og forvirringen, fant vi verken de store franske eller de spanske. Jeg har bare ett råd
å gi: Finn den italienske avdelingen (det står alltid skilt til Mona Lisa), og utstyrt med kompass, setter
du kursen mot nord-nordvest. Tving deg frem så langt du kommer på denne retningen og lag skrik og
skrål slik at vaktene kommer og leder deg enda lenger i samme retning. Da kommer du også til den
spanske avdelingen, og det er verd bryet. Husk også at romnumrene som står på kartet sjelden er
markert i det faktiske rommet. Spør vaktene, og er du heldig, finner du noen som vet.
I tredje etasje hang franske i Sully, og nordeuropeiske i Richelieu. Heller ikke dem fikk vi sett ordentlig. Vi gikk opp og ned trapper. Vi spurte vaktene og de sendte oss i alle retninger. Til slutt spurte jeg
om hvor Quentin Metsys Pengeutlåneren og hans hustru var, og denne vakten var mer oppegående
enn de foregående. Je suis desolée - Den avdelingen er stengt i dag. Denne avdelingen inneholdt store, flotte bilder.
Vi fikk ikke se Medusas flåte av Géricault, Friheten leder folket av Delacroix eller Napoleons kroning
av David. Vi fikk heller ikke se Madame Récamier, Horatienes ed eller Brutussønnenes hjemkomst,
alle av David. Vi fikk heller ikke se en rekke bilder av Poussin. Ingres' store odalisk hang også sammen
med disse herlighetene, men vi så en Poussin og flere Ingresbilder i Richelieu i tredje etasje.
Det vi derimot fikk se, var "kladder" til Medusas flåte og Napoleons kroning. Vi fikk også se en detalj
fra Horatienes ed, så helt håpløst var det ikke. Men skal du til Louvre, kjøp enten Louvreboken fra
Amazon til £55 eller spandér en måned på nettet til å finne romnummer og fløynavn før du drar ned.
Louvreboken omhandler bare maleriene. Først må du vite hva som finnes der, og så må du lete etter
hvor det står. Du må først finne riktig Pavillon, så riktig rom, og det er sannelig ikke lett. Lykke til!
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Her gikk jeg forvillet rundt i Richelieu i 2 etasje.
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Her i én salong, og under i den andre. Her hadde de hengt opp Hyacinthe Rigauds store portrett av
Ludvig den 14. fra 1701 og som vi ser på bildet under.
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Rigauds store Ludvigportrett i denne salongen? Jeg hadde nok ventet at det ville henge blant maleriene, ikke blant møllspist plysj og objet d'art.
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Her er ulike porselensgjenstander i lange baner. Frankrike har jo en del porselensfabrikker fra gammelt av, først og fremst Sèvres og Limoges. Mye av utstillingen her er nok også utenlandsk porselen.
Vi dro til Sèvres-museet da vi var i Paris i 1977, og det var vel ikke så mye å se. Det var litt skuffende,
men de har gamle og ærverdige merker som har forsvunnet fra felleshukommelsen som Dagoty,
Vincennes, Saint-Cloude og Chantilly, for eksempel.
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Her har vi mer, ikke minst meget store fat og vaser.
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Enda noen flere urner og krukker for dem som er interessert.
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Dette er litt merkelig. I disse takene er det tatt inn en moderne maler. Først da Svein at det var Henri
Matisse, men etterpå påsto han at det var Georges Braque. Det første høres mest sannsynlig ut.
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Det øverste, Géricaults Medusas flåte henger i Denon i annen, norsk tellemåte, i rom 700-serien. Det
er ca 5x7 meter. (Theodore Géricault 1791-1824).

Kladden over som vi fikk se, henger i Sully tredje rundt i rommene i 8-900 serien. Kladden er knøttliten, ca 50x80 cm.
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Her er Napoleons kroning originalt 6,2x9,76 meter, antatt i Denon rom på 700-serien på utsiden av
den italienske fløyen. Under er kladden fra Richelieu/Sully, i norsk tredje etasje, fransk annen.

Kladden vi fikk se, er neppe er mer enn ca 1 meter ganger 50 cm.
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Originalen på 3,3x4,25 meter fikk vi ikke se. Men kladden under - den fikk vi se. Det store henger i
Denon rom ca 700, vil jeg tro, mens kladden henger i Richelieu eller Sully i norsk tredje.
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Dette bildet har samme dimensjoner som det forrige. Liktorene bringer likene av Brutus' sønner
hjem. Brutus har forrådt dem selv, siden de gikk imot Roma. Typiske bilder fra l'ancieme regime.

Heller ikke Madame Récamier på sin chaiselongue fikk vi se.
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Dette fikk vi i hvert fall ikke se, siden det ikke henger i Louvre. Akkurat dette henger på slottet La
Malmaison like utenfor Paris. Det var her Josefine bodde etter skilsmissen. Dette motivet av Napoleon som drar over Alpene gjennom St. Gotthardpasset finnes det flere varianter av. De andre gir Napoleon en rød kappe, men dette er det fineste synes jeg. Det henger visstnok et i Versailles også,
men altså ingen i Louvre. Man kan si hva man vil om David, men male kunne han.
David var av de rødeste røde, og det var så vidt han beholdt livet da det var slutt på både revolusjonen og Napoleonstiden.
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Akkurat dette bildet av Marats død henger i Brussel, men det finnes også ett i Louvre som vi heller
ikke så. Marat er her nylig drept av girondineren Charlotte Corday. David fremstiller Marat som en
Jesusskikkelse. Det er nok i overkant for de fleste, siden Marat var et ekkelt og brutalt menneske. At
David valgte å fremstille ham slik, var svært så revolusjonært. Det er i hvert fall ingen tvil om at David
var en genial maler. Han er blitt beskyldt for å snu kappen etter vinden, men det nytter ikke å fornekte hans talent. Jeg så Louvres versjon av bildet sammen med mine foreldre i 1960.
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Et eller annet sted i Louvre finnes denne tegningen av David, da han satt på sidelinjen og så Marie
Antoinette på kjerren mot giljotinen. Hun var utmagret og simpelt kledd. Noen har spurt seg hvorfor
de revolusjonære hadde et så stort behov for å ydmyke akkurat henne mye mer enn kongen.
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Dette selvportrettet malte David (1748-1825) da han satt i fengsel og bare med nød og neppe berget
livet. Ifølge Graham-Dixon ble han aldri samme mannen igjen.
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Ellers hadde ikke Frankrike noen kjente malere fra 1450 til tidlig 1600-tall, påstår Andrew GrahamDixon i sin serie Frankrikes fantastiske kunst. Det er jeg helt enig i, men det var vel strengt tatt ikke så
mange på 1600-tallet heller. Et hederlig unntak er Nicolas Poussin (1594-1665). Poussin var sjelden
hjemme i Frankrike. Han holdt det meste av tiden seg i Roma, der han malte religiøse og mytologiske
motiver, blant annet. Men også som landskapsmaler er han kjent.

Dette selvportrettet henger i Louvre og er fra 1650. Det er flere flotte bilder av ham her, og noen få
fikk vi se. Ellers er verkene til Poussin godt spredd i museer verden over. Et av de bildene vi fikk fotografert, ser vi på neste side. Det heter Sankt François Xaviers mirakel, og hva det besto av vet jeg ikke
helt. Han var en spansk jesuitt som var misjonær i India og Japan. Siden bildet er så høyt og smalt,
hentet jeg et fra nettet, siden vårt ble grumsete i toppen. Nettbildet er også grumsete på grunn av
lav oppløsning, men det er bedre enn vårt.
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Men dette Poussin-bildet er nok mest kjent. Et in Arcadia ego. På denne graven minnes menneskene
på at også i Arkadia finnes døden. Det er tatt fra nettet.
Ellers fortalte Andrew Graham-Dixon at under Ludvig 14. levde malerkunsten under strenge reguleringer. Arkitekten bak maleropplæringen var byråkraten og kunstneren Charles Le Brun. Han ble beklageligvis den som opprettet kunstakademiet og styrte det med autoritær hånd. Han mente at epifysen lå som en kjertel mellom øyenbrynene, og derfor mente han at hvordan øyenbrynene ble fremstilt var viktig. Han lagde et standardisert verk over ulike ansiktsuttrykk fra skrekk, raseri, underdanighet, underkastelse, hengivenhet og beundring. Disse ansiktsuttrykkene skulle malerne lære seg å
perfeksjonere etter en gitt oppskrift før de fikk slippe løs.
Le Brun var kongelig hoffmaler, men i praksis var det kongen som bestemte bildenes innhold. Le Brun
og hans elever rådførte seg med Ludvig 14. hver dag, og så ga kongen ordre om hva som skulle males
dagen etter. Den høyeste orden av motiver i bilder var de historiske, mens landskap kom langt ned
på listen. Enda verre var stilleben - det var bånnsopet. Da var det kanskje ikke rart at bildekunsten
under Ludvig den 14. var så trist og uengasjerende. Jeg hadde alltid lurt på hvorfor det aldri ble referert til de "store" malerne i Versailles, men nå fikk jeg altså svaret. Det er i praksis de reneste sjablongmalerier, i og med at personlige kunstneriske innslag nærmest ble forbudt i offisiell kunst.
Også i Louvre som jo er et tidligere slott finnes det saler som er så kjedelige at det knapt er til å holde
ut. Her er det veggmalerier med digre historiske scener, og noen av disse maleriene er minst 15 meter lange. Hvem som har malt dem, aner jeg ikke, og jeg orker ikke en gang finne ut av det, så kjedelige er disse bildene.
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Dette er en typisk slik sal der bildene er veggepryd. Det er religiøse og historiske motiver.

Her er slutten på slike vegger på hver side og to dører. Over dørene henger bilder som vi knapt er i
stand til å få noe inntrykk av.
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Her er et nærbilde av ett av veggmaleriene i kjempeformat.

Her er en vegg fylt av mindre bilder, men når vi ser hvor små menneskenes er i forhold til veggen,
skjønner man at det fort blir overveldende. Ikke desto mindre er de to små bildene til høyre under
det store en madonna og et portrett malt av Sandro Botticelli. Bildene er ikke likegyldige, men likevel
er de lett å overse i den store mengden.
78

Her er én pompøs slottssal.
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Her er samme sal motsatt vei. Her er bildene en del av veggene og det er stort sett objets d'art som
utstilles i montrene her. Det blir mye gull og prakt.
80

Da var det tross alt litt lettere i den italienske fløyen. Her henger kunstverkene på veggene i kraft av
sin kvalitet. På venstre side er det mye Rafael og Leonardo.
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Over er den samme salen med færre folk, og da ser vi bildene på veggene.

Jeg skulle ikke se Mona Lisa, for det så jeg i 1960, og jeg har sett 100-vis av reproduksjoner. Aller
innerst midt i dette bildet skimter du Mona Lisa. Jeg orket ikke å forsere denne menneskemengden,
og ikke hadde jeg tid heller. I en av guidebøkene sto det at du kan få se Mona Lisa, men da må du
bryte deg gjennom mengdene med selfiestenger og det er tvilsomt om du kommer frem. Så ille var
det ikke her. Imidlertid blir man sliten, og vi gikk ned og spiste. Først tar jeg med et par av italienerne
fra denne avdelingen.
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Her hang det berømte bildet av Johannes Døperen som peker oppover. Om dette er det spredt
mange myter. Det henger bak glass, så det var vanskelig å fotografere. Det er imidlertid så kjent at
man vel ikke trenger å hente et alternativ fra nettet. Det er imidlertid et annet Leonardo-bilde i Louvre av Bacchus og han peker også oppover til venstre for seg selv og til høyre for tilskueren. Kanskje vi
ikke skal legge for mye myter på denne gesten.
Vi fortsetter med gjennomgangen av prominente italienere herfra.
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Dette er Da Vinci. Jomfruen holder hånden på Johannes Døperens skulder. Jesus passes på av en
engel. Bildet heter Jomfruen i klippehulen.
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Det andre jomfrubildet er av Maria og søsteren Anna med Jesus og et lam. Det er vakkert blant annet
på grunn av kvinnenes ansiktsuttrykk.
85

Dette er av Carravaggio (1606) og heter Jomfruens død.
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Dette bildet er vesentlig eldre. Det er Piero della Francesca (1422-1492), malt rundt 1450. Portrettet
forestiller Sigismondo Pandolfo Malatesta, herren til Rimini.
Grunnen til at della Francesca er så kjent er at han eksperimenterte med matematiske og geometriske perspektiver og slik rev han maleriet ut av middelalderen. Det sies at de flate middelaldermotivene skulle være så flate, fordi de var religiøse symboler mer enn gjengivelser av virkeligheten. Men nå
inntrer renessansen, og med den også mer verdslige motiver og mer liv i bildene. Det var ikke gjort i
en håndvending, og mellom disse og den fullutviklede renessansen ligger egentlig Botticelli.
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To Botticelli som hang i gangen. Det er fresker. Det øverste er Venus og de tre gratier.

En ung mann får opplæring av Venus i de syv frie kunster, et typisk middelalderbegrep.
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Vi tar også med en Madonna av Botticelli fra 1470.
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Her har Botticelli begått et portrett av en eller annen. Ansiktet er så typisk for Botticellis menn.
Botticelli levde fra 1445 til 1510.
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Guiseppe Archimbaldo (1527-1593) spesialiserte seg på slike frukt- og grønt-bilder. Dette henger i
Louvre og heter Sommer. Da kan man gjette seg til at det også finnes vår, høst og vinter også. Han
har mange, og flere av dem er ganske groteske. Det er ikke helt min smak, men jeg glemmer ikke at
det i en quiz ble spurt om navnet til den italienske renessansemaleren som brukte denne frukt- og
grønt-teknikken og da hadde jeg aldri hørt om ham. Derfor minner jeg meg selv på ham. Han hang i
den italienske fløyen, han også.
Det er mange kunstnere jeg utelater, for ellers blir vi aldri ferdige. Det gjelder de italienske, men også
Rembrandt og Rubens. De får vi ta ved en annen anledning.
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Jeg tar bare med ett Rafael-bilde, for nå var vi øre i hodet begge to. Dette portrettet er av Baldassare
Castiglione og er malt ca 1514. Rafael levde fra 1483-1520. Han ble ingen gammel mann.
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Dette bildet av Veronese (1528-1588) heter Bryllupet i Kaanan og er tatt fra nettet. Under ser dere
hvorfor.

For å få dette digre bildet, måtte jeg ha avstand og ingen mennesker. Det gikk selvsagt ikke.
93

Vi avslutter den italienske delen med Carpaccios (1450-1525) bilde av Sankt Stefans messe i Jerusalem. Vi er for trette og blåser i Titian, Tiepolo og Tintoretto, som vi bare så, ikke fotograferte.

Dette siste italienske bildet, Oversikt over det gamle Romas severdigheter av Giovanni Paolo Pannini
(1691-1765) kan stå som et monument over hvordan vi følte oss i hodet da vi gikk til lunsj.
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Det var folkevandring ned til restauranten som på denne tiden bare var en bagettkiosk med kjempekø, men det var for tidlig for lunsj for de fleste. De var lynraske i ekspederingen. Vi helte på med
vann og tok en hvil før vi gjøv løs på fransk og nordeuropeisk.

Her har vi den fantastiske klovnen til Antoine Watteau (1684-1721).
Nå tar vi bare smakebiter, for nå går det på stumpene. Vi holdt koken så lenge vi lette etter Quentin
Metsys Pengeveksleren og hans hustru, men da vi fikk vite at hele avdelingen var stengt denne dagen, mistet vi litt av futten.
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Dette bildet av Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) kalles Baderen fra Valpinçon av en eller
annen grunn. Det er 1,46 høyt og 91 cm bredt og er fra 1808.
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Dette er et annet badebilde, men det står ikke i katalogen. Det er ganske likt det andre, men her er
det flere badere som hovedpersonen vender seg mot. Et annet bilde av denne typen er Den store
odalisken fra 1814. Den så vi ikke enda vi lette etter den.

Derimot så vi Angelica fra 1819 på neste side. Jeg tar det med selv om damen ser mildest talt fjern ut.
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Ingres har mange nydelige portretter av så vel unge som gamle. Jeg foretrekker likevel dette fordi det
er så uttrykksfullt. Motivet, Louis-François Bertin, var både politiker, forretningsmann og eier av en
innflytelsesrik avis.
Ifølge Charles Baudelaire var Ingres den eneste i Frankrike som malte seriøse portretter, eller at han
var en portrettkunstner. Det synes jeg Ingres beviser med dette portrettet av Bertin.
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Likevel er dette bildet ifølge Andrew Graham-Dixon, Det tyrkiske badet, det mest berømte Ingresbildet. Ingres var 82 år da han malte det i 1862. Ifølge Picasso er det attenhundretallets største
kunstverk, og visstnok skyldes dette at malerkunsten endelig ble løsrevet konvensjonene og at dette
viser at kunstnerne selv står ansvarlig for sin kunst, uten at de trenger å bygge på tradisjoner. Her må
jeg nok tenke litt, for som ikke-kyndig sitter denne fortolkningen ganske langt inne for meg.
Siden dette bildet er fra 1862, er det merkelig at bildet henger her i Louvre og ikke i Musée d'Orsay.
Men siden det meste av det Ingres har malt er før 1850, er det vel naturlig at de holder verkene hans
samlet på Louvre.
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George de La Tour (1593-1652). Det heter Juks med hjerteress og er malt i 1635. La Tour var ingen
kjempestor maler, men hans omgang med lys og skygge har skapt ham mye oppmerksomhet.

La Nain-brødrene, Louis og Antoine malte bondeliv og daglige scener. De ble ikke gamle, fra 1600 til
ca 1650. Bildene er gitt høyere kvalitetsmessig anseende i ettertid.
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Dette portrettet av Denis Diderot var et av Andrew Graham-Dixons favorittbilder i Louvre. Han hadde
grenseløst sans for encyclopedisten, kunstkritikeren og samfunnsrefseren Denis Diderot. Maleren,
Michel van Loo, er ifølge Graham-Dixon en høyst ordinær kunstner, men her han overgått seg selv,
sier han.
Diderot så på maleren François Boucher (1703-1770) som et svart får i malerkunsten. Han malte idyller, men tømte bildene for moral og fylte dem med lyst og utukt, eller noe i den retningen. Han mente at Boucher var den fremste representant for dekadensen innen malerkunsten i l'ancien regime. Da
får vi vel ta med ett av Bouchers bilder som henger i Louvre for å demonstrere hans meninger.
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Diana etter badet 1742, med naken hud, uten moralsk innhold, bare ren vellyst ifølge Diderot.

Jean-Babtiste Siméon Chardin (1699-1779). Dette er helten som maler det hverdagslige!
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Her er et selvportrett av Chardin fra 1771 da han var 72 år gammel. Han nektet å bruke parykk på
portrettet, noe som var uvanlig for den tiden. I tillegg stilte han opp med briller. Her var det ingen
forskjønnelse.
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Her er et annet stilleben av Chardin. Jeg falt for flasken og at han lar frukten speile seg i glassflasken.
Ellers malte Chardin enkle mennesker som holdt på med dagligdagse ting som rensing av turnips,
skriving og tegning. Det finnes ingen gloriøse sysler hos Chardins mennesker. Ikke rart at det ble betraktet som avslappende å se på bildene hans.
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Men Chardins hverdagsbilder har også skremmende sider. Det er ikke lett å vite hva man skal synes
om dette bildet, som heter Rokka og er fra 1728. Her er det ikke mye hverdagsidyll, men ubehag så
det holder. Dette bildet husker jeg meget godt, og jeg var sikker på at jeg hadde tatt et bilde av det.
Men det er så uhyggelig at jeg antakelig ikke tok det, enda det sitter som spikret.
De fleste av dem vi har nevnt hittil er kunstnere før den franske revolusjonen. David rakk både l'ancieme regime, revolusjonen, Napoleonstiden og tiden etter Napoleons fall. Géricault ble født midt i
den verste terroren og Delacroix ble født i 1798, da alt mer eller mindre var over.
Både Chardin og Boucher var døde før revolusjonen, det samme var samfunnsrefseren Diderot
(1713-1784). Mye av denne diskusjonen om storhet forsvant i revolusjonshelvetet, og den eneste
som klarte seg gjennom alle faser, var altså David (1748-1825).
Etter Napoleon oppsto romantikken i malekunsten, og vi får den mer eller mindre gale Eugene Delacroix (1798-1863), som det faktisk ikke er så mye av i Louvre, siden de eier og driver Delacroix-museet
som nesten var vår nærmeste nabo på vestbredden. Vi fant få bilder av ham i selve Louvre, men de
hadde ett som man ikke kan glemme om man har sett det. Det befinner seg i Denonvingen, og det
heter Sardanapalus' død (1827). Sardanapalus var visstnok den siste kongen i Assyria, og han nektet
seg ingenting i luksus og overdrivelser. Det ble opprør og da hans by, Nineve ble truet med invasjon,
beordret han alle sine koner og konkubiner drept. De samme gjorde han med hestene. Dette var
visstnok et motiv etter Delacroix' hjerte. Myten om Sardanapalus er nok heller tvilsom. Ingenting
tyder på at han har vært konge av Assyria. Scenene i bildet er ganske grusomme, og der ligger den
sure kongen og ser likegyldig på det hele.
106

Herfra er det langt til Jean Honoré Fragonard (1732-1806), som vi ser under.

107

Nå er jeg passe lei av de store maleriene så jeg velger å avslutte med to pikeportretter, ett av JeanBabtiste Greuze (1725-1825) øverst. Han er ingen stor maler, men akkurat dette portrettet synes jeg
har noe over seg. Det er kanskje ikke så rart, siden det har fått plass i Louvre.
Disse bildene av pikene med sine døde fugler representerer visstnok det kunsteriske høydepunktet il
Greuze. Småpikens ynde har han fått frem på en god måte.

108

Dette hyggelige bildet av Salomon du Bray av en ung kvinne som kjemmer håret sitt får avslutte denne avdelingen. Du Bray er egentlig nederlender på tross av det franske navnet. Bildet er fra 1635 og
kan lede overgangen fra de franske malerne og til de nordeuropeiske. Det er malere fra Skandinavia,
Nederland og Flandern, men også en mengde tyske bilder.
Her gikk vi altså glipp av mye, siden denne avdelingen i Louvre var stengt da vi var der. Men vi fikk se
vår kjære Peder Balke, i det minste.

109

Dette bildet tok jeg fra tredje i Richelieu mot Denon der de store franske maleriene er. Vi ser pyramiden og en av de små pyramidene som sørger for lys til underetasjen.

Været hos Balke (1804-1887) er også illevarslende. Dette er fra 1840.
110

Caspar David Friedrich (1774-1840) er heller ikke verst. Dette er Kråketreet fra 1822.

Frans Hals (1582-1666) Sigøynerpiken fra 1628. Hals var nederlender. Dette likte Odd Nerdrum.
111

Antony van Dyck (1499-1641) Portrett av Charles den første av England (1635). Det finnes mange
portretter av Charles I til hest også av van Dyck, men dette portrettet som henger i Louvre er nok det
beste og det mest kjente.

112

Jan Van Huysum (1682-1749). Dette er altså Jan Van Huysums Blomsterstykke (1730) som Henrik
Wergeland lagde et dikt til. Diktet skrev han i 1840. Jeg ser på nettet at et ikke er det samme blomsterstykket, for det han skriver om, var først hos amtmann Thygeson på Nordre Skøyen hovedgård og
senere er det flyttet til København. Men dette i Louvre er faktisk muntrere.

113

Her er Vermeers bilde Kniplersken. Det er et lite bilde, bare 21x24 cm, malt mellom 1667-1670. Jan
Vermeer levde fr 1632 til 1675. Louvre hadde også hans bilde Astronomen fra 1668, men nå er det
nok. Jeg dropper som nevnt både Rubens og Rembrandt, enda de har flotte bilder av dem begge.
Men nå er det nok og utmattelsen råder. Det har aldri vært meningen at folk skal se så mye på én
dag. Jeg var skuffet etter museumsbesøket, for jeg syntes ikke jeg hadde fått med meg noen ting. Nå
etter å ha laget denne oversikten og dertil se hvor mange foto jeg har igjen, tror jeg at jeg skal si meg
fornøyd. Jeg avslutter denne delen, maleriene med et marinemotiv. Av en eller annen grunn synes
jeg dette bildet fra livet på havnen av Antoine Waldorp er svært sjarmerende.

114

Svein dro i motsetning til meg på skulptursafari i Denons nedre etasjer.
115

Jeg er litt ferdig med romerske skulpturer og senere sådanne. Det var egentlig Svein også.

Disse skulpturene er ganske pompøse, om enn ikke så pompøse som Lacoon og hans sønner som står
i Vaticanmuseet og med en kopi i Stormesterpalasset på Rodos.
116

Denne grisen skiller seg fordelaktig ut, synes vi. En bronsekopi står på Slemdal skole i Oslo.

Her er et oversiktsbilde fra øvre nivå over Skulpturhallen.
117

På veien ut av museet passete vi denne omvendte pyramiden som sørger for lys i underetasjen.

118

Utmattet som vi var, provianterte vi hos Carrefour til hotellet og gikk hit til Cafe de Flore for å spise
en tidlig middag.

Café de Flore var også en hyggelig kafé, men vi foretrakk Les Deux Magot.

119

Dag 4: Torsdag. Rodin og Napoleon
Noe matte etter gårsdagens runde på Louvre la vi opp til en roligere dag, trodde jeg. Vi skulle på Rodinmuseet og i Invalidedomen. Jeg ville gå, men Svein ville ta metro. Å ta metro gikk hardt utover
mine knær, mens det å gå var bra for dem. Dette er et område der de fleste metrostasjonene er
gammeldagse. Det finnes ikke rulletrapper eller tilgjengelige heiser. Svein var overbevist om at det
ville bli for langt å gå, men jeg var ikke. Etter å ha spist frokost på Deux Magots dro vi til nærmeste
metrostasjon for Rodinmuseet, Varenne. Vi var i Rodinmuseet også i 1977, og den gang husket vi det
som et særdeles hyggelig og flott museum. Det var det nå også. Etter Rodin-museet gikk vi til Invalidedomen, og det skulle jo bare mangle. De lå vegg i vegg. Vi var ferdige ved 13-tiden og vi spiste lunsj
på restauranten rett ved resepsjonen for militærmuseet. Det var bare mulig å kjøpe billetter til både
kirken og selve militærmuseet, men det siste orket vi ikke besøke. Etter lunsj ville Svein lete etter
flere musikkbutikker så vi skilte lag. Siden vi var så nær Chaillot-kvartalet der det skulle ligge et filmmuseum over fransk film fra tidenes morgen, dro jeg dit.
Filmmuseet var flyttet for lenge siden, fikk jeg beskjed om på Palais Chaillot, en bygning reist til Verdensutstillingen i 1937 og den erstattet det gamle Palais de Trocadero fra 1878. I denne bygningen
ligger en mengde små museer og det er vanskelig å få en helhet ut av det.
Nå har Cinématèque Francaise flyttet til 51 Rue de Bercy, ikke langt fra Gare du Lyon. Klokken dro seg
mot 15, så jeg valgte heller å dra til La Roche og Janneret, altså Fondation Le Corbusier.

Her ankommer vi Rodinmuseet som ligger i Hotel Biron, et elegant hus fra tidlig 1700-tallet, hvor
Rodin arbeidet fra 1908 frem til sin død i 1917. Da overtok staten, som eide huset, både bygget og
samlingen hans som Rodin testamenterte til nasjonen. Det har vært til stor glede for alle parter, for
Rodins skulpturer avviker fra andres, siden Rodin greide å gjengi uttrykk i stein.
120

Enda så liten og trangbodd Paris er, har staten og byen "råd" til å holde slike perler med en så stor
hage, der folk kan slappe av fjernt fra støy og mas og nyte fantastiske skulpturer.

Her ser vi huset Hotel Biron fra hagesiden og det må ha vært litt av et sted å bo og arbeide i.

121

Her står Honoré de Balzac, en skikkelse Rodin har laget masse byster og skulpturer av, i tillegg til
denne. Balzac (1799-1850) døde da Rodin var 10 år, så de har neppe truffet hverandre.

Rodin vokste opp i arbeiderklassen. Balzacs familie var også av lavere klasse, men faren la mye arbeid
i å komme seg oppover i samfunnet. Her ser vi førvrig Helvetesporten i bakgrunnen midt i bildet.
122

Ugolino fra Helvetesporten eter sine døende barn. Fra Dantes inferno.

Også tenkeren, her frittstående, inngår i motivene i Helvetesporten.
123

Denne statuen gjorde sterkt inntykk på Svein da vi var her i 1977. Det er en kariatyde som har båret
noe svært tungt og hun har bukket under for tyngden. Det er to av dem og denne holder en urne.

124

Her er kariatyden som holder en stein. Robert Heinleiin bruker denne kariatyden i en av sine bøker
som symbol på den urimelige byrden vi legger på unge skuldre.
125

Dette er nok et av Rodins mest monumentale verk - Helvetesporten. Denne porten er motstykket til
Lorenzo Ghibertis verk Paradisporten på baptisteriet i Firenze.

126

Disse tre skyggene, som de visstnok heter, stå øverst på Helvetesporten. Her er de i naturlig størrelse
slik de flest av de mer markante statuene i Helvetesporten er laget.

127

Nå følger tre bilder fra ulike sider av Borgerne i Calais. Historien skriver seg fra Hundreårskrigen mellom England og Frankrike. I 1346 erobret Edward III av England land nok til å legge Calais under

beleiring. Franskekongen Philip ga ordre til at borgerne ikke skulle overgi seg, men til slutt tvang
hungersnøden dem til overgivelse. Jean Froissart sier at Edvard skulle spare dem dersom seks av

128

byens ledende borgere overga seg til Edward for henrettelse. De ble imidlertid reddet av Edwards
dronning Philippa som skjønte at slikt kom det ikke noe godt ut av.

Dette er en statue til et Victor Hugo-monument som aldri ble ferdig. Her sitter Hugo gammel og trist
og over ham sitter tragediens muse.
129

Inne i selve museet ble vi først møtt av hyggelige motiver. Denne unge damen ser ikke glad ut, men
man blir slått av Rodins utrolige evne til å lage skulpturer med innlevelse.
130

Også denne unge damen har et utrolig uttrykksfullt ansikt og det er nesten som vi kjenner henne.

131

Her er enda en kvinne med karakter, og hun ser rett på deg. Hun heter Cruchet til etternavn, står det
på skiltet inne i monteren.
132

Men hva er dette? Det ser ikke bare hyggelig ut.

Dette bildet er tragisk. Det skal være Ikaros' søster som styrter i døden, men det er nok en fantasi, da
Ikaros verken hadde noen kjent søster eller at faren, Daedalos satte vinger på henne også.

133

Dette er en bronse av krigsgudinnen Bellona. Uttrykket viser at hun ikke er så glad i krig, men det er
noe annet der også.
134

Her er to modeller av Bellona i gips, og disse viser enda sterkere hennes forhold til krigen. Det jeg ser
i disse ansiktsuttrykkene er at krigen er vonde følelser, sorg, anger og fortvilelse. Seier og heroisme
er helt fraværende.

135

Selv om hun er gudinne, finnes det ikke den aller minste mulighet for henne å gjøre noe ved det.
Dette er et så fabelaktig uttrykk at jeg knapt kan si noe.

136

Her er et langt mer hverdagslig tema. Her sitter hun som en gang var den vakre hustruen til hjelmemakeren, men nå er hun gammel og ikke særlig vakker. (Det kommer jo an på øynene som ser.)

137

Kysset, en av de mest kjente statuene til Rodin, og den er optimistisk nok, gitt at tid er begrenset.
138

Her er et par hender. Hele konstruksjonen har navnet Katedralen, og det er et flott navn, for rommet
innenfor hendene er høyreist som en gotisk katedral.
139

Dette er et annet sett hender fra 1909 og de heter Hemmeligheten. De er like vakre, men disse er vel
laget i marmor.
140

Modenhetens tidsalder kan dette oversettes med. Her drar døden mannen videre fra sin ungdom.

Her er monumentet fra baksiden.

141

Denne statuen heter Fugit amor og er fra 1885. Jeg antar det betyr noe i retning av avforelskelse,
siden det latinske uttrykket betyr at kjærligheten flykter.

Her er den samme statuen med litt sterkere fokus på den bakre skikkelsen.

142

Nå er vi på vei ut og nå skal vi se Invalidedomen. Vi ser spiret på den øverst til venstre. Dit var det
gangavstand.
143

Selv om det var gangavstand, måtte vi gå rundt, for alle åpninger var under militær bevoktning.

144

Her står vi ved fronten, men vi måtte gjennom en militærpost for å komme inn. Foran går det en
vollgrav som vi ser. Vi ble sjekket av soldater med maskinpistoler og jeg utbrøt: Er de ekte? Da lo de
og sa ja. Helt til venstre i bildet ses parasoller. Der spiste vi lunsj.
145

Rett bortenfor Rodinmuseet fant vi altså denne fantastiske hagen. Her var vi trygge, for hadde vi først
passert den militære sperringen, kunne vi ikke ha vært bedre bevoktet.

146

Jeg vet ikke hvem denne personen er, men kanskje en militær person, siden han leser et kart og antakelig planlegger et felttog.
147

Jeg trodde vi var her i 1960 med mine foreldre, men det var feil. Den indre døren, tatt fra nettet.
148

Se på den kolossale marmorringen som tar nesten hele den midtre del av kirken. Dette er noe man
ikke glemmer så lett.
149

Se menneskene oppe ved ringen. Alle får se dette: Napoleons grav.
150

Her er sarkofagen med alteret på øvre plan i bakgrunnen.
151

Her hadde jeg aldri vært. Det hadde jeg husket.

152

Her har jeg tatt et bilde mens jeg står ved marmorringen oppe. Se hvor små menneskene i nedre ring
er. Jeg undres over hvilken spesiell anledning det må ha vært siden det sto fire ringer med lys rundt
sarkofagen.
Denne kirken inneholder flere kister og plaketter, men dette er en helligdom viet til Napoleon selv.
Dimensjonene er nesten ikke til å fatte. De fleste av oss er blitt fortalt på skolen at Napoleon var en
farlig tyrann, omtrent på linje med Hitler og Djengis Khan, i alle fall en gigantisk krigsforbryter. Det
var først da jeg leste Herman Lindqvists bok om Napoleon at jeg forsto rekkevidden av propagandaen
mot ham. Engelskmennene ligger ikke så langt etter Goebbels i avansert propagandateknikk.
Napoleon var en viktig person for Europa ved at han gjennomførte administrative tiltak som gjorde
det mulig å drive handel og virksomhet over landegrensene. Enda nyttigere var Code Napoleon som
fremdeles er en grunnstein i fransk lovgivning. Den var veldig moderne for sin tid, og en del av de
okkuperte områdene er fremdeles takknemlig for innspill fra denne loven. Napoleons kriger skyldtes
provokasjoner fra konge-, keiser- og tsarmakt som ikke kunne tillate at den franske revolusjonen
lyktes. De ville holde egen befolkning i sjakk ved å demonstrere at revolusjoner måtte gå galt. Det var
en strek i regningen at de fikk med en begavet personlighet som Napoleon å gjøre.
Likevel er det et sjokk å komme inn i Napoleonstempelet. Riktignok er det militærvesenet som holder
orden og oppsikt her, men nærmere en guddom er det vanskelig å komme. Det franske militærvesenet tilber Napoleon. Selve kirken ble bygd av Jules Hardouin-Mansart mellom 1679-1708. Den blir
regnet som det ypperste av 1600-tallsarkitektur, og det er lett å se. Byggingen av hele komplekset ble
satt i gang av Ludvig 14., ment for alle krigsveteraner. Siden kirken ble bygd omtrent 100 år før Napoleon, lurer jeg på om den virkelig hadde denne sirkelen i midten og hva de skulle ha der før de satte
inn sarkofagen til Napoleon i 1861. Han var da forlengst hentet hjem fra St. Helena, i 1840, men det
tok sin tid å bygge denne røde kvartssarkofagen.
153

For å komme ned til galleriet rundt Napoleons sarkofag må vi gå ned en av de to trappene på hver
side av alteret.
154

Så snart vi har gått ned ved alteret, er det enda en trapp. Vi skimter Napoleons sarkofag innerst.

Her er vi nede og rett frem står helligheten. Mange av siderommene er hvilesteder for andre generaler.

155

Så snart vi kommer ned det siste trappetrinnet, finner vi dette emblemet: Napoleon Empereur des
Français. Han regnes fremdeles som deres heltekeiser!

På denne veggfrisen hylles Napoleon for Code Napoleon, og det er vel ikke så kontroversielt. Denne
lovboken sto det stor respekt av og den understreker Napoleons administrative geni. Andre skrev
nok selve loven, men uten Napoleons vilje og ønske, ville den ikke ha blitt noe av.
156

Her ligger deler av Napoleons sønn, kongen av Roma. Frankrike og Østerrike har delt liket. Noen har
lagt igjen blomster her.
157

Vel oppe i kirken igjen ser vi takmalerier av en Le Brun-elev, Charles de La Fosse, så de imponerer
ikke rent kunstnerisk.

Dette flotte monumentet over marki de Vauban står sentralt i kirken (vel, forholdsvis sentralt). Han
var et matematisk geni, og brukte sin vitenskap i krigene. Han var også arkitekt for Napoleons forsvarsverker.
158

Dette er antakelig graven til Napoleons yngste bror, Jerome, (1784-1860).
159

Her er graven til Joseph, eldste bror til Napoleon (1768-1844). At brødrene fikk plass her, skyldes
ifølge Wikipedia at disse brødrene også gjorde en militær innsats (ja, det kan du tro).
160

Her ligger marskalk Ferdinand Foch (1851-1929). Han var en hensynsløs jævel. Clemenceau ligger
ikke her på tross av deres felles innsats for å skape et solid grunnlag for 2. verdenskrig.
161

Hubert Lyautey (1854-1934) var krigshelt fra Indokina, Madagaskar og til slutt reddet han Marokko
fra marokkanerne, for å si det med Tom Lehrer. Hans mest sympatiske trekk var at han var homofil,
og det ble bare vitset med i politiske og militære kretser den gang. Ingen la seg opp i det.
162

Jeg tar med dette bildet fra Wikipedia som viser hvor kjempestort dette området er. Rett over Seinen
ligger Grand og Petit Palais. Nederst til høyre skimter vi Hotel Biron og skulpturparken til Rodin. Vi
spiste lunsj i en enkel restaurant i bygget til venstre for "mausoleet". Restauranten lå foran billettkontoret til området. Da hadde de parasoller og utebord.
163

Jeg ville til filmmuseet og det lå ifølge min guidebok i Chaillot-palasset ved Trocadero.

Her er palasset fra fontenene som viser vei ned mot Eiffeltårnet. Svein var dratt for å finne musikkforretninger, så hit dro jeg alene. Begge de to foregående bildene er hentet fra nettet.
164

Jeg har aldri syntes Chaillot-palasset var særlig tiltalende. Det sto ferdig til verdensutstillingen i 1937,
og jeg synes det bærer litt preg av fascistisk arkitektur. Det er på langt nær så ille som Vittore Emanuele-monumentet i Roma, men det har noe av det samme uttrykket. I hvert fall imponerte dette
palasset Hitler. Han dro for å se det på sin ene korte tur til Paris i juni 1940, sammen med sin kjære
arkitekt Albert Speer og billedhuggeren Arno Breker. De skulle la seg inspirere til å lage noe enda
flottere i Berlin, sa Hitler.
Dette med Hitler og Speer oppdaget jeg ikke før jeg slo opp palasset på nettet for å skrive om det.
Men jeg må ha litt greie på arkitektur likevel, siden jeg på forhånd hadde bedømt dette som fascistisk
arkitektur.
Jeg leste også at det tidligere Trocadero-palasset var revet for å få plass til dette Chaillot-palasset. Så
trist, tenkte jeg. Trocadero-palasset ble oppført til verdensutstillingen i 1878, og jeg tenkte at det
kunne neppe ha vært verre enn Chaillot-palasset. Så fikk jeg se bildet under på Wikipedia!

Dette er Trocadero-palasset - og ja - det var vesentlig verre. Trocadero var så skrekkelig at man foretrekker ekte fascistbygg. I det hele er Trocadero så stygt at det bare kunne vært bevart i kulturfattige
land som for eksempel Norge. I Norge hadde dette vært en nasjonal helligdom.
Tomten på Chaillot-høyden har vært populær gjennom tidene. Den første som bygde her var Katarina
av Medici. Så arvet datteren det og gjorde det om til et kloster. Dermed ble det et sikkert mål for de
revolusjonære og det ble revet til grunnen av mobben. Senere tenkte Napoleon å bygge et slott her
til sin sønn, kongen av Roma, men det ble det jo ikke noe av. I 1946 brukte FN palasset, og senere var
også NATO her, men nå for tiden er palasset fylt med en mengde mer eller mindre merkverdige museer.
165

Jeg kom opp hit etter at jeg fikk vite at Cinemateque Française hadde flyttet til 51 Rue de Bercy
75012, ikke langt fra Gare du Lyon.
166

Jeg forsto først ikke hvorfor det var så mye mennesker, men så plutselig skjønte jeg det:
167

Det var nok på grunn av denne utsikten de var her. Nede ved tårnet er det tivoli også.
168

Mellom bena på tårnet ser vi École militaire. Dette stykket kalles vel Marsmarkene, tror jeg.

Det nye huset til Cinemateque Francaise. Frank Gehry er arkitekten. Dit får jeg dra en annen gang.
169

Dag 4: La Roche og Janneret
Det var blitt sent, og jeg var bokstavelig talt mo i knærne. Jeg orket ikke å dra til Gare du Lyon-trakten
alene, så jeg dro til Jasmin metro. Like i nærheten fantes to av Le Corbusiers første hus i Paris, La
Roche og Janneret, begge bygget rundt 1923-5. Det sistnevnte var for broren hans, det første for en
sveitsisk bankier Raoul La Roche, uten at dette var avklart fra starten av. Nå er La Roche-Janneret,
som altså var to hus, satt på UNESCOs verdensarvsliste 1996. I dag holder Fondation Le Corbusier til
her. De har kontorer i Janneret og viser frem La Roche. Adressen er 8-10 Square du Docteur Blanche.
Det var ikke lett å finne på tross av veiskilt. Det var for eksempel ikke noen plass, men snarere en
bakgård inn fra Rue du Docteur Blanche helt i enden der den møter Rue Raffet. Det står et unnselig
skilt ved en smijernsport som så vidt er åpen ut mot Rue du Docteur Blanche.

På nettet fant jeg denne tegningen av huset. Det er La Roche og litt av Janneret. Jeg må nok si at huset forsterker mine fordommer mot arkitekter. Le Corbusier har utvilsomt tegnet en flott skulptur av
et hus, og han mener åpenbart at den også skal bos i, og de som bor der skal være så gode å bli lykkelig blant slike pene former og linjer. Men boingen må ikke komme i veien for husets form.
170

I enden av denne bakgården ligger La Roche og til høyre ligger Janneret.

La Roche på litt nærmere hold.

171

Inngangsdøren under broen mellom de to delene. Hvor stor var denne hallen? Det grønne rommet
innenfor midt i bildet, var kontor/garderobe med egen inngangsdør.
172

Jeg gjetter nok at grunnflaten i hallen er litt over 20m2 . Tar man i betraktning at denne hallen strekker seg over tre etasjer, blir det jo mye dødplass. Ikke rart at resten blir trangt.
173

Her går en relativt smal trapp opp til stueetasjen og kontoret. Klumpen utover i rommet er en liten
indre balkong med utsikt til hallen. Dette er en skulptur, egentlig ingen bolig.
174

Her ser vi balkongen og skilleveggen mot stue og kontor fra reposet i trappen på forrige side.

175

Her velger jeg å gå over broen fra stuedelen mot spisestue og kjøkken først
176

Dette er spisestuen med oransje tak og vegger. Vindusrekken er imponerende, men antakelig var
gardinene for vinduene hele tiden på grunn av alle gjenboerne. I døråpningen på bildet under ser vi
over broen mot stuen. Den åpne døren går til kjøkkenet. Spisestuen er kanskje ca 17 m2.

Legg merke til taklampene! Denne belysningen er gjennomgående. En pære i enden av en stang.
177

Disse to neste bildene viser hele kjøkkenet, mindre enn 5 m2. Kjøkkenet slutter ved dørbladet.

178

Her er det matheis, for det er ingen steder å tilberede maten. Fiffig og sterkt heishjul.
179

Dette må være foreldresoverommet. Flotte vinduer, men tildekket av gardiner mot gjenboerne.

Se på det plassbygde klesskapet i enden av rommet. Meget lavt og spesielt.

180

Er dette et soverom? Det er latterlig lite. Gulvbelegget likner linoleum.
181

Er dette et annet soverom med vask eller badet? Også dette er lite og jeg fant ikke sluk i gulvet.
182

Trappen opp og døren ut til en takterrasse.

Fra takterrassen er det lett å se hvor smal den buete fløyen med stue og kontordel er. Stuen er åpen
over to etasjer. Fra stuen går en dør ut i borteste ende. Den går ut til den lille balkongen vi ser som
en vorte aller bortest i enden av huset. Vi ser også takvinduet over kontordelen.
183

Utsikt fra takterrassen. Øverst går det en smal passasje som jeg ikke vet hvor går.

Her er nok utsyn til Janneret via takterrassen.

184

Her er den andre siden av takterrassen. Den er ikke stor. Lengst bort er et skille formet som en benk.

Vi er på vei ned igjen fra takterrassen ned mot soveromsseksjonen i huset.

185

Trappene er ikke rause. De er trange og reposet egner seg ikke for transport opp av møbler.

Dette er vinduet ut mot en bakgård vi ikke fikk tilgang til.

186

Også gangen utenfor soveromsdelen og mot trappen er smal, synes jeg.
187

De trange trapperommene opp mot soveavdelingen. Nederst er den veldig smal, så kommer de beskjedne reposene og så går vi opp til toppen. Det er litt merkelig prioritering av plass.
188

Fra spisestuedelen mot hallen i første. Inngangsdøren er til venstre under broen, og en del går inn i
den smale gangen under broen. Først trodde jeg det var en snargang til stuen, men er umulig siden
det er tomrom under stuen på dette plan. Boksen bak bordet med brosjyrer er et lite rom.

Foto på rez de chausée, eller første etasje. Det er ingenting under stuens nedre del. Vi skimter den
lille klumpen av en balkong til venstre i bildet. Den går ut fra stuens nedre plan. Bilde fra nettet.
189

Her må jeg ty til et lånebilde fra nettet, for ellers er det vanskelig å forstå husets konstruksjon. Til
høyre går trappen opp til stuen. Vi ser også trappebalkongen ut mot hallen. Den smale passasjen
under broen går inn til et rom som fungerte som kontor for museumsvakten. Broen ved vinduet binder spisestuen og stuen sammen samt trappepartiene opp til andre etasje. Når vi er kommet opp
trappen til høyre i bildet, går vi mot venstre og inn i stuen. Stuen går over to etasjer, men der er det
bygget en "sti " under de vinduene som begynner rett under taket i stuen. Vi skimter så vidt et vindu i
stuen til venstre gjennom vinduet over broen, og det er hva vi kan kalle et "hjelpevindu". Det er så
vidt synlig på de to første bildene mine av inngangspartiet. Da balanserer dette vinduet døren ut fra
stuen, som vi senere skal se, og dette vinduet og døren ut utgjør en perfekt symmetrisk balanse sett
fra utsiden. Det er ingen tvil om at dette er en art deco-skulptur. Den kan bos i, men helt og holdent
på skulptørens premisser. Når Le Corbusier hadde plassproblemer, fikk beboernes bekvemmelighet
vike. Det er skulpturens krav som kommer først.
Selvsagt kan arkitekter være skulptører, men bør de da bygge hus for folk flest? Kanskje heller offentlige bygg? De er sjelden opptatt av tekniske løsninger og trivsel for beboerne. Folk har å trives i arkitektens skulptur, ellers er de fattige i ånden. Mennesket skal tilpasse seg "kunsten", ikke omvendt.
Hurra for hverdagsarkitekter som verken erklærer seg selv som genier eller forakter byggmestre!
190

Vi kom opp trappen, og så går vi til venstre inn mot broen og stuen.

Her er stuen på nedre plan. Murpussen eller malingen i vinduet til venstre flasser.
191

Stien opp til kontoret er bundet til gulvet nederst, men fra midten er den fritthengende.

De buede skapene under stien har glass skyvedører. Bordet foran skapene har en fast plassering og
kan ikke flyttes. Bildene er Le Corbusiers egne malte. Kunsten kan ikke overlates til tilfeldige beboere.
192

Lyset kommer inn fra begge sider, men gardinene til høyre ødelegger inntrykket av gjennomlys.
Stangen ut fra veggen over stolen er en lampe. Det er en lyspære i enden. Døren ut til balkongen
skaper som nevnt symmetrisk balanse til vinduet på vei inn mot stuen. Det lille vinduet i hjørnet
sammen med døren, skaper "nivålys".
193

Her ser vi stien nedenfra og forløperen til Le Corbusier-stolen som selges i dag. Se daybed’en innerst.

194

Denne opprinnelige og enkle Le Corbusierstolen trengte sårt til modifikasjoner. Her faller putene ut
under rammeverket og den ser heller ikke behagelig ut. Behagelige stoler har aldri vært Le Corbusiers
mål, men den kubiske strenge formen han etterstrebet, blir forrådt av denne stolen. Denne stolen er
opprørsk som en tenåring. Legg merke til det lille skapet til venstre for stolen som går inn under
trapperommet med gulvlist og det hele. Under: Daybed’en innerst i stuen på nært hold.

195

En japansk arkitekturstudent fotograferer stuen på det øverste plan. Jeg kom opp på reposet via stien. Her kan det ha vært enkle kontorfunksjoner for eventuelle beboere.

Stien opp til det øverste reposet skimter vi gjennom glasstøren. Her gir takvinduet effektiv belysning,
i hvert fall på dagtid. Ellers ser det ut til å være en liten peis på denne siden av glassdøren.
196

I kroken bortenfor den sorte veggen med radiator er det plass til en liten sittekrok. Ut fra tegningen
på side 1 kommer lyset fra dette vinduet fra et innhukk i ytterveggen utenfor.
197

Hva så med tekniske rom? Innenfor til høyre i hallen ligger dette rommet som både er garderobe og
har et enkelt toalett. Den mørke døren til høyre er en inn/utgangsdør.

Her fant vi et merkelig lite rom. Er det grovkjøkken eller bad? Det er to håndvasker og en benk, men
neppe et areal det er lett å arbeide på. Her er den innerste enden med lyssjakt og det hele.

198

Her er den ytterste enden mot utgangen. Benken er både lav og smal.

199

Dette innebygde skapet står helt ytterst i dette underlige tekniske rommet.
200

Utenfor dette igjen finner vi den nedre delen av heisen vi så til kjøkkenet innefor spisestuen i etasjen
over.
201

Veien ned til den minimale kjelleren er ned her, men jeg greide ikke mer, for knærne verket. Jeg vet
ikke en gang om den lille kjelleren var åpen for publikum.
202

Om dette rommet var et pikeværelse opprinnelig, vet jeg ikke. I dag står en TV her. Rommet er uten
vinduer, så lyset måtte komme fra det grønne garderoberommet og muligens det tekniske rommet
på den andre siden. En annen mulighet er det indre trapperommet opp til de øvre etasjer, Mangelen
på naturlig lys i rommet er underordnet husets skulpturelle utforming.
Jeg tenkte å kjøpe en bok om Le Corbusier, men først ville jeg sjekke om jeg hadde noen. Vi fikk minimalt med informasjon om disse husene blant bøkene i hallen der vi kom inn. Men da jeg kom hjem,
hadde jeg allerede The Villas of Le Corbusier og Pierre Jeanneret 1920-30. Bedre kunne det ikke bli,
men boken er ganske uryddig og planløsningen ble endret flere ganger før husene ble realisert. Denne boken vier ikke tekniske løsninger noen som helst interesse. Den omhandler for det meste all
krangelen og alle endringene. Men det finnes nok en minimal kjeller, for huset har massevis av radiatorer, og da må jo en fyrkjele finnes et sted for å drifte disse radiatorene.
Jeg er meget tilfreds for å ha sett huset, selv om fordommene forsterkes mot Le Corbusier og hans
"blinde" læregutter. De lager monumenter over seg selv, private betaler og bor i husene. Så lenge det
er et marked, er det strålende. Men det er litt som skolepikene som kjøper merkevesker for 15 000
og får sorgreaksjoner når rektor nekter dem å gå med slike dyre gjenstander på skolen.
Slike hus legger liten vekt på bokvalitet. De er unntaksvis familieboliger. Det er greit, men man burde
skille tydeligere mellom skulpturhus og boliger. Vi har bodd i to arkitekttegnede hus, og det ene var
en sammenlapping av Magnus Poulsson og Geir Grung. Sistnevnte skulle hjelpe sin lite bemidlede
kusine og skapte en rimelig løsning av de mulighetene som forelå. Han ga huset en stor, men upretensiøs hall som vi kunne møblere som vi ville, et nytt bad og et ekstra soverom.
Dalsveien 12 var tegnet av Odd Jebe. Det var greit nok, men flere av de arkitektoniske løsningene ga
minst like mange ulemper som fordeler.
203

Et gammelt nettbilde viser hvordan forfallet, sopp og mugg påvirker hus uten takskjegg.

Et nyere nettbilde som gjør inngangsdøren til La Roche synlig og samtidig viser det åpne rommet
under stuedelen.
204

Jeg var vanvittig sliten, men takket være Paris' søppelstativ hadde jeg et "bord" til å rydde i fotobagen på. Jeg slepte meg hjem og ble nesten ranet på metroen, men det kom noen, og raneren feiget
heldigvis ut. Vi spiste tartar på restaurant Atlas ved Rue de Seine, og det ble en tidlig kveld.
205

Dag 5: Sainte Chapelle og Panthéon fredag 31. august
Denne dagen la jeg ned forbud mot å bruke metro. Knærne mine hadde fått nok fra gårsdagen, da
jeg så vidt greide å gå ned i metrostasjonen på Jasmin. Hjemreisen til hotellet krevde bare ett bytte,
trodde jeg. Jeg planla hjemveien. Det var tilsynelatende enkelt. Jeg skulle skifte på Michel- AngeAuteuil, trodde jeg. Da jeg kom dit, fant jeg ikke linje 10 til Odeon. En hyggelig metroansatt fortalte at
jeg skulle ha gått av på neste stasjon, Michel-Ange Molitor. Det var et helvete å komme tilbake, men
jeg fikk uvurderlig hjelp av hun som satt på billettkontoret på Michel-Ange-Auteuil. Hvis det var for
mange trapper på Odeon til linje 4 som passerte St. Germain des Prés, ville jeg gå fra Odeon til hotellet. Det viste seg å være et lett bytte, så jeg skiftet til linje 4 og kom greit hjem. På vei til middagen så
vi et utsalg for Taschen, og da ble det noen bøker. Jeg kjøpte enda en knebandasje, for venstre kne
også. Vi spiste som nevnt på Atlas i Rue du Seine like ved hotellet.
På fredag utviklet jeg en hissig allergi med væskende sår på høyre kne. Bandasjen måtte av, og vi fikk
salve på et apotek. Nå i dag, 6. november har jeg fremdeles arr etter denne allergien. Derfor tok jeg
av begge bandasjene. Svein hadde vondt i ryggen, så vi ble enige om å gå, for begge hadde utmerkede sko og det ville bli en kort tur. Først til Sainte Chapelle og så oppover St Michel og til Panthéon.

Vi startet fredagen med å gå til Seinen og følge kaiene til St. Michel-broen. Vi krysset over til Ile de la
Cité for å finne Sainte Chapelle. Det var jo ikke lange avstanden, så vi kunne slentre rolig.
På neste side ser vi at bokhandlerboksene, eller bouquinistes som disse selgerne kalles, stadig holder
stand ved Seinen. Så tidlig har de ennå ikke åpnet. Politiprefekturet ligger lengst til venstre i bildet og
broen nedenfor er Petit Pont. Vi gikk over Pont St. Michel. Notre Dame ligger på plassen bak politiprefekturet. Rett over Pont St. Michel går vi i retning Palais De Justice, altså enda et rettskompleks
med mange rettssaler. Så kommer vi endelig til Sainte Chapelle og La Conciergerie.
206

La Conciergerie var et revolusjonsfengsel og her satt fangene i vente på å bli sendt til guilliotinen. Jeg
så dette alene i 2004, for ingen orket å bli med. Svein var ikke interessert denne gangen heller, men
Sainte Chapelle trakk jeg ham med til. Der var jeg også der alene i 2004, men dette visste jeg at Svein
ville komme til å like.

Vi kom inn på denne gårdsplassen, litt vanskelig å komme inn, fordi vi må inn en smal port.
207

Dette er Sainte Chapelle med sin første og annen etasje. Bildet ser forferdelig ut, siden kirken er så
høy og vi må bruke vidvinkellinse uten mulighet til å kompensere for de fallende linjene.
208

Her er inngangen til første etasje i kirken.
209

Rett innenfor døren ser vi dette fantastiske rommet. Det er lavere under taket enn det vi er vant til.

Gotiske kirker reiser seg utrolig høyt, men her er det lavt, for dette er det vanlige folkets kirkerom.
Kirken ble bygd fra 1238-1248, bestilt av Louis 9. for å samle alle relikviene han skaffet seg.
210

Kirken er bygd i to etasjer, og som vi ser er den nederste for allmuen, mens den øverste delen er for
de kongelige. Det er flott nede også, men bare vent!
211

212

Den øvre etasjen forbeholdt den kongelige familie er noe helt for seg selv. Den er et arkitektonisk
vidunder med slanke buer og en utrolig konstruksjon av glassmalerier. Bildet på forrige side er stjålet
fra engelsk Wikipedia. Dette er ikke unt en amatørfotograf å ta. Over er min versjon.
213

Bildet over er også stjålet fra nettet, Her må fotografen ha lagt seg på gulvet midt i kirken. Hvordan
var det mulig å holde denne mesterlige konstruksjonen oppe i nesten 800 år?

Det er blyglass og søylene mellom dem er så tynne. Dette er Sveins versjon av kirketaket. Den er ikke
verst den heller, gitt det fotoutstyret vi har. Kirken er et under.
214

Kirken sluttet å fungere som kirke under revolusjonen. Det sies at den ble innviet på nytt. I dag blir
den ikke brukt som kirke overhodet. Det sier litt når det står et teppebelagt flygel der alteret skulle
ha stått, og det er montert lyd- og lysutstyr utenfor denne alterplassen. Da Peter kom hit på en av
sine mange Paristurer, ble han like slått av dette vidunderet av en bygning, og han skaffet seg billetter til den første konserten han fant. Å sitte i disse omgivelsene og høre klassisk musikk må ha vært
noe helt særegent. Jeg var glad for at også Svein satte pris på denne kirken, Vi gikk ikke på konsert,
siden det ikke var noen da vi var der. Kirken kom på UNESCOs verdensarvliste i 1999, og det var bra,
for Svein var sjokkert over forfallet, som jeg antar de rydder opp i når den tilhører verdensarven.

215

Her er det store rosevinduet over inngangen. Jeg får det ikke bedre. Se alle som er der! Vi kom mellom 9 og 10 på morgenen. Her er det fullt fra morgen til kveld. Alle undrer på én ting: Hvordan får
man dette arkitektoniske mesterverket til å stå i så mange hundre år?
216

Vi ser Sainte Chapelle fra inngangen til La Conciergerie, og da synes bare den øvre og kongelige delen.

217

Her er gjerdet og porten foran La Conciergerie.

Vi tar et siste nærbilde opp på den fantastiske Sainte Chapelle før vi går ut porten og over broen St.
Michel og oppover bulevarden.

218

Dette er Place St. Michel, rett over broen. Fontenen er konstruert av Davioud, mens bronsestatuen
er av Duret og den forestiller St, Michel som dreper dragen. Jeg ser ingen drager der St. MIchel står,
men det er en på hver side på gatenivå.

219

Den menneskeliknende skikkelsen som St. Michel står på har vinger, men ser ikke ut som en drage.
Likevel må denne stakkaren ha vært en drage.

220

Det finnes knapt noe hyggeligere enn å traske opp Boulevard St. Michel med alle sine bokhandlere og
hyggelige butikker med karakter og behagelige priser. Vi har i løpet av flere besøk trodd at dette var
Panthéon. Det trodde vi nå også, og vi skulle bare ta en forfriskning før vi gikk inn.
221

Omtrentlig her satt vi i 2004 da vi bodde på Hotel Luxembourg og drakk Marie Brizard Anisette med
knust is her hos Auguste Comte. Nå begynte vi med en øl og pastis etterpå. Svein spratt plutselig opp.
Vi sitter på Place de la Sorbonne, vi må videre oppover! Vi skulle jo til Panthéon! Vi trasket videre
opp St. Michel og tok til venstre på Rue Soufflot og så Panthéon i det fjerne. Vi passerte Rue SaintJacques og da var vi nesten fremme.
222

Den ser jo imponerende ut der den ligger. Den var egentlig bygd til St. Genevieve, og fundamentene
ble lagt i 1758, men grunnet økonomiske problemer ble den ikke ferdig før i 1790. Da var arkitekten,
Soufflot død og revolusjonen i gang. Kirken ble raskt et mausoleum og her flyttet de inn, både den
ene og den andre i dette neoklassiske byggverket.
På denne turen så vi tre kirker, altså bygg opprinnelig ment som kirker. Den første var Napoleons
mausoleum St. Louis des Invalides. Det kan jo tenkes at det holdes kirkelige seremonier der, men er
det plass til både Gud, Jesus og den hellige ånd? Napoleon og hans nærmeste fortrenger alt.
Fredag besøkte vi først Sainte Chapelle, en hommage til musikken. Deretter Panthéon, en hommage
til republikken.
Fasaden på kirken er modellert etter Pantheon i Roma, mens kuppelen har mer til felles med Wrens
St. Paul's i London. Selve kirkens form likner et gresk kors og som vi skal se, den er stinn av korintiske
søyler, som romerne brukte, ikke grekerne.
Antoine Gros har malt freskene som omhandler St. Genveieves helliggjøring. Ellers er de religiøse
freskene lite påtrengende. Kirken gir et kaldt og rasjonelt uttrykk, ja nesten moderne. Den første som
flyttet inn i mausoleet var Mirabeau, deretter Voltaire. Noen kom inn, men ble fjernet eller hentet,
blant annet Marat, som ble kastet ut. Rousseau kom hit i 1794. Så rant det på med den ene og den
andre, Louis Braille kom i 1952, de begge Curiene i 1995, og de siste som står oppført, Simone og
Antoine Veil kom i 2018. Simone Veil var fransk jurist og politiker og overlevde Auschwitz-Birkenau.
Hun ble valgt inn i Academie Francaise og hun hadde mange internasjonale utmerkelser. Jeg vet lite
om hvem hun er, men hun har nok hatt betydning siden hun får ligge her.
Det var mange storheter som fikk flytte inn, men jeg anbefaler dem som vil vite mer å slå opp på
Panthéon på Wikipedia.
223

Dette er det første som møter oss når vi kommer innenfor døren. Vi har billettluke og bokhandel i
foajeen om man kan bruke et slikt uttrykk, så kommer vi innover mot det aller helligste.

La convention nationale, eller nasjonalkonventet som vi sier, er både forsamlingen under revolusjonen, men også en form for styringsplattform. Ikke rart at de som sverget eden i Jeu de Paume i Versalles og Napoleon med sin hær står på sidene. At dette ikke egentlig er en kirke, ser vi umiddelbart.
224

Soldatene til høyre på forrige bilde er åpenbart Napoleon og hans soldater. På venstre side står kanskje de som sverget eden i tennishallen i Versailles etter Davids tegning. Bildet øverst er alle bakfra
og den pompøse mannen som står litt for seg selv kan være Mirabeau.

Her ser vi soldatene på nærmere hold.
225

Denne hysterisk pompøse personen skal virkelig forestille Mirabeau, ifølge lappen foran.
226

Dette er et minnesmerke for alle ukjente soldater som har falt for Frankrike gjennom tidene. Stilen er
ikke bra, spør du meg. Ingen krigsminnesmerker er bra, men dette er over kanten fascistisk.
227

Talere og media - det kan fort bli i meste laget pompøst.
228

Her har vi en ditto affære. Til ære for den revolusjonære generasjonen i den franske revolusjon. Uttrykksformen valgt her kan vel kalles noe unorsk.
229

I foajeen er det religiøst og pompøst - begge deler, men hos religiøse motiver er dette mer spiselig.
Her har en eller annen martyr mistet hodet og glorien omgir fortsatt det avhugne hodet.
230

Hvem dette er, vet jeg ikke, men det er et pent bilde. Kanskje er det Genevieve.
231

Dette er nok Jeanne d'Arc. Plakaten under er helt tom.
232

Dette er helliggjørelsen av St Genevieve.
233

Nå begynner vi å bli mer interessert i kuplene i taket.
234

Kuplene er virkelig imponerende, den store til venstre og den lille til høyre.

Nå er vi på vei ut igjen.

235

St. Etienne-du-Mont ligger kloss i Panthéon. Den inneholder St. Genevieves levninger. Hun er Paris'
skytshelgen. Også Racine og Blaise Pascal ligger her. Kirken var flott utenpå, men vi gikk ikke inn,
siden vi ikke ante noe om den. Vi fant navnet på den i Parisguiden først da vi var hjemme igjen.
236

Vi gikk i retning Luxembourgpalasset og parken.
237

Vi trasket formålsløst rundt bare for å se. Her er Odeon. Vi lette uten hell etter et osteutsalg, men
spiste lunsj på Carriere d' Odeon hvor vi satt nesten ute i gaten. Også der spiste vi tartar.
Vi kjøpte ikke mye i Paris. Jeg hadde allerede kjøpt og fått det store Hygea-hodet som står i Aten,
men som Louvre og London hadde kopier av til salgs. Det er ikke til å unngå at det blir noen bøker,
enda vi fant få antikvariater. Kjøper vi kunstbøker, spiller ikke språket noen rolle, men langs Seinen
og St. Michel var det ingen å oppdrive. Vi fant imidlertid et utsalg for kunstbøker hos Taschen. I tillegg kjøpte vi en bok om fransk gobelinveving i Sainte Chapelle. Louvrekatalogen var tung som bly,
det samme var parisguiden som vi nå tenkte at vi klarte oss foruten.
Det ville bli en tøff hjemreise på metroen til flyplassen, trodde vi, for jeg skjønte at jeg måtte pakke
helt annerledes på tilbaketuren. Vi skulle ha med to flasker Marie Brizard Anisette, trodde vi, men slik
ble det ikke. Vi fikk til sammen kun 1,2 liter, fordi jeg oppdaget at de ikke solgte 1 liters av Brizard
Anisette. Dessuten var alkoholgehalten bare på 24% og da er det grenser for hva jeg gidder å ta med,
særlig siden vi hadde minst to litersflasker som Arild og Kristin hadde tatt med fra Lanzarote.
Likevel var det en fordel å bli kvitt 7 kilo bøker. Vi gikk på postkontorjakt og leste i guiden at det fantes et i Les Halles, dette moderne kjøpesenteret. Vi snakket med minst to vakter, og de ante ikke. Vi
så en postbil på et hotell og spurte om hotellet visste hvor nærmeste postkontor var. De hadde ikke
peiling. Vi spurte folk på gaten og fikk en retning på hvor postkontoret lå av en av dem, og plutselig
så jeg det selv. Vi hadde de verste erfaringer fra et postkontor i Roma, men det var for ti år siden. Nå
er også Europa blitt rammet av postnedgangen. Da vi kom inn, fikk vi førsteklasses behandling. Damen fortalte at forsendelsen ville koste mellom 6-700 kroner og hva syntes vi om det? Med mine
knær måtte vi bli kvitt pargasset, så det var helt greit og en enorm lettelse. Dere får pakken på neste
fredag, sa damen, men den kom ikke før tirsdag, for vi har jo et tregt postsystem i vår ende også.
Finner man et postkontor, er det å sende bøker vel verd. De skal jo ikke fortolles.
238

Dag 6: Pompidousenteret lørdag 1. september

For en gangs skyld viser vi ikke et bilde av Pompidousenteret, men to fra plassen foran med de gammeldagse husene. Eller - kanskje jeg skal ta noen bilder av selve senteret også, men med en vri.

239

Alle de fire neste bildene er tatt i slutten av mars - begynnelsen i april 1977. Kristin, Svein og jeg var i
Paris på Salon de Composants for Ingeniørforlaget. Andreas var etterlatt hos dagmamma.

Den gang var jo Pompidousenteret en vanvittig rar bygning, Arkitektene var Richard Rogers, Renzo
Piano og Gianfranco Franchini. Renzo Piano har også tegnet Astrup-Fearnley-museet i Oslo mange år
senere. Her kommer fargekodene godt frem med røde, grønne, gule og blå rør.
240

Bygget er stort og kameraene var dårlige, men her kommer tubene med rulletrapper godt frem. Selv
om det var rart, hadde vi ærefrykt for den franske kulturen, så vi mukket ikke. Selv Renzo Piano er
senere blitt mer opptatt av estetikk, for eksempel i Astrup-Fearnley-museet.

Dette var sjokkerende i 1977, men samtidig veldig morsomt.

241

Her er bokhandelen og restauranten i dag. Vi hadde sendt bøkene våre i posten, og kunne ikke ta
med flere. Vi greide å holde oss i skinnet.

Museumsbutikken har mye "skrot" som de pleier å ha. Det er sjelden jeg finner noe jeg vil ha.

242

Vi tok rulletuben opp til øverste og den faste utstillingen.

Det gjorde vi også i 1977 også. Her henger det samme Chagall den gang som nå, og ved siden av er
en Modigliani-skulptur.
243

Her er Chagall, som før. Pompidou ble blant annet pusset opp i 2000 og sikkert flere andre ganger så
kunsten blir nok flyttet på. Bildet heter Til Russland, eslene og de andre og er fra 1911. Chagall hentet
til stadighet inspirasjon fra den lille byen han var født og oppvokst i, Vitebsk.
Jeg tror nok dette er et av de bedre bildene på Pompidou. Ellers dominerer den gang som nå malerne
Sonia og Robert Delaney, Kandinsky, noe Matisse, litt Picasso, Duchamp Villon, Jacques Villon og Fernand Léger og Soutine. Det er litt av hvert her, men det kan nok være mer på andre museer for de
store navnene. Kunsten er fra 1905 til 1960 i den faste avdelingen, men de har også en omskiftelig
moderne i etasjen under.
244

Jeg ser ganske betenkt ut, på tross av en flott Delauney i bakgrunnen.

En annen Robert Delaunay - Den portugisiske kvinnen. På neste side Robert øverst og Sonia nederst.
245

246

Robert Delaunay: Vinduet fra 1910.

247

Sonia Delaunay: Den finske piken 1907.

248

Øverst Sonia Delaunay: Frokostbordet og Komposisjon nederst fra 1912.
249

Dette er det siste bildet jeg tar med av ekteparet Delaunay. Dette er av Robert, og det har helt andre
farger enn de jeg har sett før. At jeg i det hele tatt har med så mange bilder fra ekteparet Delaunay,
skyldes at første gang vi var på Pompidou i 1977, dominerte Delaunaybildene utstillingen. Før dette
hadde jeg faktisk aldri hørt om dem, og jeg var ganske godt inne i kunsten den gangen også. De
kunstnerne jeg husket best fra dette første besøket var foruten Delaunay, Fernand Léger, Vasilij Kandinsky, et par Mondrian, Soutine og Chagall og Klee. Det var også en del Picasso slik det også er i dag,
men det var så mange andre i dette overveldende museet at jeg husker få navn. Det som likevel gjør
museet så levende, er at de i tillegg til den faste utstillingen har en stor utstilling av nye navn og talenter. Her skifter de ofte, og Pompidou er alltid verd et besøk på grunn av alle nyhetene.
250

Her er en kunstner jeg aldri hadde hørt om, men det burde jeg visstnok. Hun heter Natalia Gontcharova og hun var født i 1881 og døde i Paris i 1962. Hun hadde solid utdanning fra Russland, men av
naturlige årsaker ble hun fransk statsborger i 1938. Dette var neppe ønsket kunst i Stalins Sovjet, så
det var nok lurt å komme seg ut.
Bildet over heter komposisjon og jeg er ikke sikker på når det er malt. Jeg syntes det var sterke nok
bilder for å kunne være med i dette albumet dersom jeg fikk plass, men det har jeg vel egentlig ikke.
Hun blir imidlertid regnet som en av de store kunstnerne innen avantgardismen.

251

Dette bildet av Gontcharova, Bærerne, er fra 1911 i hvert fall.

252

Her er det presset inn fire bilder av Fernand Léger, øverst 1932, nederst 1949.

253

Øverst fra 1944, nederst fra 1918

254

Jean Dubuffet 1901-1985: Øverst: Jazzbandet, nederst noe med inngang.

255

Chaim Soutine over og der har jeg ikke tittelen.

Chaim Souine: Hun som leser eller La liseuse.
256

En sjelden George Braque, Duo fra 1932, i god tid etter kubismen.

Albert Marquet: Natt på Pont Neuf 1937.
257

Raoul Dufy Plakatene i Trouville 1906

Vasilij Kandinsky 1910.

258

Også dette bildet er av Raoul Dufy (1877-1953), men jeg har ikke peiling på tittelen eller årstallet. På
nettet finner jeg flere versjoner av bildet, men ikke denne. Også Dufy var innom fauvismen og nå slo
jeg begrepet opp:
Fauvistene var en gruppe tidlige modernistiske kunstnere som ville frigjøre fargene og la fargene
definere essensen i maleriet. Navnet fauvisme kommer fra fauves, som kan oversettes som villdyr.
Jeg innrømmer glatt at jeg ikke får tak i begrepet, men ser jo at fargerikdommen hos f. eks Matisse
og Dufy åpenbare har noe spesielt ved seg.
Min far hadde planer om å lage en kopi av et Dufy-maleri, og kanskje var det Krinoliner på stranden i
Deauville. Det forsvant i flyttingen i 1992.
259

Jeg fant bare ett bilde av Juan Gris i samlingen i Pompidou, men det skal være flere. Juan Gris (18871927) var født i Madrid, men bodde og arbeidet i Paris det meste av sitt liv. Han ble tidlig venn av
Matisse, Léger, Braque og Picasso. De jobber i samme gate alle sammen. Senere ble Modigliani med
på laget.
Det står at Gris malte i en analytisk kubisme, men senere gikk over i en syntetiserende kubisme. Vær
så god å forklare meg! Dette bildet er nok malt rundt 1919, for det skal visstnok være enda et i denne
stilen og motivet av Gris i Pompidou.

260

To Vasilij Kandinsky i kjent stil, øverst 1942

Dette er fra 1919.
261

Enda en Vasilij Kandinsky fra 1925.

Paul Klee: En mann
262

Paul Klee (1879-1940) øverst. Jacques Villon (1875-1963) Entre Toulouse et Albi 1941nederst.

263

Otto Dix (1891-1969): Portrett av journalisten Sylvia von Harden fra 1926. I DK-guiden står det at her
har Dix med kirurgisk presisjon skapt en nådeløs karikatur. Jeg vet lite om denne journalisten, men
det er imidlertid ikke nødvendigvis ondskapsfullt ment, om jeg forstår Dix rett. Lite tyder på at hun
var spesielt aggressiv i sine artikler. Som svært mange intellektuelle dro hun i eksil fra Tyskland i
1933. Det står litt om henne på Wikipedia, men én ting er sikkert: Hun er i dag mest berømt på grunn
av Dix' portrett av henne, ikke for sine egne artikler og kommentarstoff.
264

Her har vi en Henri Matisse (1869-1954): Piken med katten 1910.

265

En ny Matisse - maleren i sitt atelier 1925.

266

En Matisse fra 1916: Portrett av Greta Prozor.

267

Matisses interiør med akvarium 1917.

268

Henri Matisse: Luksus, ro og svulmende former 1904.

Henri Matisse: Odalisk i røde bukser 1921.
269

Så var det på tide å få inn det eneste Leonor Fini (1907-1996) jeg fant her. Jeg er ikke i stand til å finne ut når bildet er malt, så jeg vil gjette på at det er meget, meget tidlig. Det er hvert fall lenge før
hun har fått til de svært karakteristiske ansiktsuttrykkene hos så vel kvinner som katter som hun senere er blitt så kjent for. Jeg finner ikke dette på nettet og heller ikke i mine kunstbøker om Fini.
Fini var gode venner med surrealistene og holdt seg mye sammen med dem, men hun trivdes best i
sitt eget hjem sammen med kattene sine.

270

Snakker vi først om surrealister kan vi ta med dette Dalí-inspirerte bildet. Jeg vet ikke om det er Salvador Dalí (1904-1989) eller en etterlikning. Jeg finner ingen merkelapp blant fotografiene mine.

271

Jeg tar også med dette Picabia-arbedet fra 1913 ifølge signaturen. Francis Picabia (1879-1953) hadde
fransk mor og en spansk-cubansk far, knyttet til ambassaden i Paris, Picabia fikk sin utdanning ved
École des Beaux-Arts og École des Arts Decoratifs. Han ble først impresjonist under innflytelse av
Alfred Sisley, men ble senere kubist,. Han ble både dadaist og surrealist før han gikk tilbake til figurativt maleri. Allerede før annen verdenskrig var over, gikk han i gang med det abstrakte maleriet, så
han har en underlig utvikling, som også Picasso hadde.
Jeg har knapt hørt om ham, men etter hans død, går bildene hans for godt over millionen dollar. Han
er gravlagt på Cimitière de Montmartre.

272

Her er en annen kunstner jeg aldri hadde hørt om. Alberto Magnelli (1888-1971). Jeg er ikke 100%
sikker på at så mange andre har hørt om ham heller. Det var magre resultater på Wikipedia. Han er
italiener, og var innom fauvismen og kubismen. At jeg i det hele tatt tok dette bildet mer, er at det
illustrerer kapittel 17 Abstraksjon i den ellers utmerkede boken Billedkunsten - Epoker og ismer gjennom tidene. Her står det blant annet om bildet over: Lyrisk eksplosjon fra 1918. Ettersom Magnelli er
klar over betydningen av billedmotivet, introdusert Paul Cezanne ved begynnelsen av århundret, har
hans (Magnellis) maleri en tendens til å søke frem kraftlinjene som befinner seg i det visuelle. Forstå
det den som kan. Men det har i hvert fall gjort tilstrekkelig inntrykk på meg til at jeg tok bilde av det,
og husket det umiddelbart igjen da jeg så det i boken.

273

Tre ganske like bilder av Miró bildet (1893-1983). Dette fra 1961 hang ved inngangen til øverste etasje. Det minner om kopien pappa malte i utestuen i Spania, men pappas hadde langt flere detaljer.

Disse to fargerike bildene er av Maurice de Vlamink (1875-1858). På tross av navnet er han fransk og
sammen med André Derain (1880-1954) og Henri Matisse er han regnet som en av de helt sentrale
kunstnerne innen fauvismen.

274

Da kan vi jo gå over til Picasso, og dette bildet heter talende nok La pisseuse fra 1965.

275

Picasso (1881-1973): Kvinne i blått, antar jeg.

276

Dette er Picassos Dame i gyngestolen, men årstallet finner jeg ikke,

277

Picasso Badende kvinner og under La Muse. Jeg antar disse bildene er fra 1950-tallet.

278

To avslappende bilder. Det øverste av den senere fauvisten Albert Marquet (1875-1947). Han var
venn av Henri Matisse (1869-1954)

Dette har jeg ingen anelse hvem som har malt. Jeg er ikke i stand til å tolke signaturen, men jeg liker
det.

279

Picasso: Pike som hopper tau eller noe slikt. Nå tar vi med et par kjempekjente skulpturer på de neste sidene.
280

Dette er Raymond Duchamp-Villons (1876-1918) berømte kubiststatue fra 1914. Den blir regnet som
kubismens fineste og det finnes mange av den. Tittelen er Den store hesten.
281

Jean Arp (1886-1966). Berger des nuages. Kan det bety gjeteren av skyene? Det er så langt min fransk
rekker. Den er i alle fall fra 1953 og den er gitt til museumsbruk av kunstneren selv.

282

Disse synes jeg er morsomme, men se opp! Jeg tok i første omgang brannstativet med slange, brannslukker og sandkanne som en av statuene. Det er "gresshoppene" foran som gjelder.

Vi gikk ut på skulpturverandaen for å få en pause.

283

Nå er vi i den moderne avdelingen og jeg aner ikke hva skulpturen skal forestille eller hvam som har
laget den, men bildet i bakgrunnen i rødt og blått er av Antoine Pevsner, har jeg noterte meg. Nå
kommer så mange moderne verk at jeg gir opp å fortelle hvem kunstnerne er. Men de er ganske
morsomme, og de er vel verd et studium.
Nå går jeg over til antatt yngre kunstnere, og dem har jeg ikke navnet på. Derfor tar jeg bare med
noen av dem jeg liker i fortsettelsen, og stort sett er altså kunstnerne navnløse. En annen ting jeg
284

synes vi skal legge merke til, er at nesten alle de kunstnerne jeg har presentert hittil er jevngamle
med våre besteforeldre. Likevel kaller vi det moderne kunst. Dalí og Fini kan kanskje være på alder
med eller litt eldre enn våre foreldre. Hva har skjedd i kunstverdenen i ettertiden? Jeg er i hvert fall
ikke så stø på samtidskunsten, men jeg ser en klar tendens til at uttrykksformen lerret og olje er på
vei ut. Selvsagt har vi en del, men også Jason Pollock er på vår foreldres alder. Han ble født i 1912 og
døde i 1956, altså ganske ung. Vi må se på Damien Hirst, født 1965 og Jeff Koons ble født i 1955. De
er ikke ungsauer, de heller. Det som er mest overraskende, er at nå blir det flere installasjoner og
kunst som ikke i samme grad kommuniserer med seerne slik som før. Men noen gjør.

285

Denne herren er jo ikke så ungdommelig, Alberto Giacometti (1901-1966), men denne sveitsiske
skulptøren fortjener en plass i dette selskapet.

286

Øverst Arman: Chopin's Waterloo fra 1962, nederst Daniel Spoerri Lopppemarket fra 1961.

Man kunne jo tro at dette var Mozarts Waterloo, men dette er kunstnerens hommage a Giacometti .

287

Golfvognen har jeg kalt denne. Jeg vet ikke kunstnerens navn.

288

Denne skulpturen fra 1963, den også er laget av Isidore Isou. Han formet en kunstretning som kalles
Lettrismen, som bygger på dadaismen og surrealismen. Dette verket heter La lettre et le signe fra
1963. Jeg så det umiddelbart at her hadde vi noe for en gammel forlegger.
Heller ikke Isidore Isou er noen ungsau. Han ble født i Romania, men av franske foreldre. Han gjorde
det også bra på poesiens område. Han døde i 2007. Den rare flekken på veggen bak skulpturen er
også et av hans verker.

289

Dette bildet av Isou aner jeg ikke tittelen på. Det er fra 1961, så vi er et stykke fra avantgarden fremdeles. Jeg liker bildet, og det henger jo tross alt i Pompidou, så jeg antar at jeg ikke trenger skamme
meg for å like det.

290

Dette kunstverket trodde jeg var ganske nytt, men Svein påstår at det var her allerede første gang vi
var på Pompidou i 1977. Jeg husker det ikke, men den gang var det masse digre maskiner og underlige gjenstander overalt, og en del av dem beveget seg også. Jeg tror nok gjerne at det druknet i alt det
andre og at det er grunnen til at jeg ikke så det. Kunstneren, Ben Vautier er født i 1935 i Napoli, men
er en fransk kunstner som jobber i Nice. Dette skal visstnok være noens aviskiosk som ble utstaffert
slik og akkurat slik sto den i mange år i Nice.
Ben Vautier er av den oppfatning at alt er kunst, også denne aviskiosken. Ikke alle er enig med ham i
det, og han har møtt en del motstand, hovedsakelig for tekstene sine. Jeg synes denne kiosken er
ganske morsom.
I 1977 sto suppeboksene til Andy Warhol her, de der Campbell-boksene. Jeg er glad for at disse er
fjernet, for det var et stykke kunst som hadde begrenset levetid.

291

Dette verket er fra 1963 og heter Manteau. Jeg kaller det kåpen. Kunstneren er Henri Etienne-Martin
(1913-1995).
292

Denne er jo enda eldre enn de foran. Den heter visstnok Deler av et fly. Den er laget av Pol Bury, og
navnet passer ganske godt på verket enda jeg trodde det var et innsekt.

Dette verket er nok mer moderne, men jeg vet verken kunstneren eller når det er fra.
293

Jeg husker ikke hva navnet var på dette verket. Jeg lurer på om det het Couture.

294

Heller ikke her vet jeg hva verket heter eller hvem kunstneren er, men dette er også morsomt.

295

Også her melder jeg pass.
296

Dette vet jeg heller ikke hvem er eller når det er fra, men det virker ganske skremmende på meg. Det
er flott og urovekkende på én gang.

297

Her er det røde monsteret.
298

Her er det blå treet, Jeg gjetter på at disse to, den røde og den blå er laget av samme kunstner, men
når og hvem?
299

Her er enda en fargerik flottas!

300

Jeg vet ikke hvem disse guttene er eller hvem som har malt dem, men de gjør ganske sterkt inntrykk.

Jeg tror jeg så en tittel på dette verket, men det husker jeg ikke nå. De er imidlertid signert i begge
hjørner til venstre og høyre. Det er slikt jeg ikke forstår, men som jeg av en eller annen grunn liker.

301

De i bakgrunnen som ser ut som grillspyd, er saueull på pinne. De opphengte slangene i forgrunnen
er et eget kunstverk. Vi skimter det oppklipte teppet til venstre.

302

To installasjoner som begge ser meget delikate ut. Jeg vet ingenting om dem. Den øverste er beroligende fri for fargeuttrykk

og da blir den nederste forfriskende når vi kommer dit.

303

Her melder jeg fullstendig pass. Men det er jo litt utfordrende.

Jeg husker ikke for mitt bare liv hvem som har laget denne skulpturen. Det ser ut som om en finger er
avkuttet under arbeid. Kassen den ligger på, ser industriell ut. Dette er nok en arbeidsulykke.

304

Det er det innvendige av en diger tønne til å gå inn i. Jeg tenker på et vintapperi eller et destilleri.
305

Thomas Schütte (f. 1954) Dette er United Enemies fra 1994.

De minner meg om et stykke vi så på PIT, der to naboer som hatet hverandre ble uløselig knyttet til
hverandre i et skjebnefellesskap.
306

Dette er av kunstneren eller arkitekten André Bloc (1896-1966). Det nederste av dem er et realisert
prosjekt i 1964. Modellen her er kalt Habitation Carboneras , Spania. Under dette står det Maquette.

Jeg er jo ikke så glad i arkitekter, men dette kan sikkert fungere i Spania. På Lanzarote bygde jo multikunstneren Cecar Manrique sitt eget hus, og det var minst like rart. Men han bodde der ikke så lenge,
forståelig nok, Det ble fort gjort om til museum.

307

Heller ikke dette kan jeg si så mye om. Men nå har jeg tenkt å slutte, for det er akkurat bare så mye
man kan fordøye. Hva vi gjorde resten av dagen, husker jeg ikke, men vi tok det nok med ro. Man blir
jo sliten av slike doser med kunst, enten man forstår den eller ikke.
308

Vi slapper av med noen utsiktsbilder fra taket av Pompidou-senteret før vi tar kvelden. Over ser vi
mot Montmartre og Sacre Coeur.

Her ser vi nok Notre Dame og helt til vensre skimter i kanskje de høye byggene på La Defence?

309

Her ser vi Eiffeltårnet og de festlige takene i Paris med sine teglskorsteiner. De digre klumpene som
stikker opp midt i bildet er kanskje Louvre?

Dette er i hvert fall Nôtre Dame de Paris fra siden. Den rager majestetisk, og selv om den er begrenset i størrelse, dominerer den likevel hele utsynet fra terrassen.
Jeg husker ingenting mer fra denne dagen, verken hvor vi spiste eller hva vi gjorde. Jeg hadde sluttet
å skrive notater på fredag. Høyst sannsynlig handlet vi det vi skulle bruke på hotellet, og dersom vi
gikk ut om kvelden, er jeg temmelig sikker på at vi gikk på Les Deux Magots. Der likte vi oss så vel til
frokost som til middag. Det var ikke særlig anstrengende å gå dit. Det var nesten den nærmeste kafeen. De som lå nærmere var på langt nær så delikate og hyggelige.

310

Dag 7: Gatevandring og St. Germain -des Près. 2. september

Da vi vandret ut langs Seinen denne søndagen, passerte vi Institut de France, og vi ante ikke hva det
var. Det ble grunnlagt i 1795 av den franske regjeringen, selv om bygget er eldre. Dette er et særdeles fint sted, med Académie Française hvis aller mest prestisjetunge oppgave er å bevare og vokte
utviklingen av det franske språket. Men det finnes også andre akademier som de for naturvitenskap,
humaniora, kunst, skulptur, musikk og statsvitenskap. Jeg hadde aldri hørt om Institut de France, og
ikke lagt merke til det tidligere i uken. Men en tidlig søndag morgen var det lite trafikk og byen så
derfor helt annerledes ut.
311

Instituttet ligger på vestbredden rett på andre siden av denne gangbroen på østbredden lå Louvre.
Broen heter Pont des Arts og det er en eller annen del av Louvre vi ser rett over broen. Det var svært
behagelig å være her når det var så få andre ute.

På veien la jeg også merke til hvor kjempedigert og dominerende Grand Palais egentlig er i bybildet.

312

Endelig ser det ut til at bokkassene langs Seinen våkner opp.

De hadde for så vidt like mye fint og interessant som før, men vi er blitt eldre og trenger mindre. Det
ble med fem kjøleskapsmagneter.
313

Å slentre bedagelig i disse områdene en søndagsmorgen var deilig etter en så anstrengende uke. Det
var varmt og godt, lite vind og det å se at Paris våkner sakte, var en opplevelse i seg selv.
314

Så gressgrønt vann, da. Det er ingen vakker, blå Seine her i hvert fall.
315

Her ser vi spissen på Ile de la Cité. Et par sitter allerede under det store piletreet på enden.
316

Turistbåtene er i full gang.

Mens elvebåtene ligger i ro langs kaiene, kommer en ganske full turistbåt på denne tiden av dagen og
suser av sted.

317

Jeanne Moreau - den kunne jeg gjerne ha tatt en tur med.

Legg merke til det moderne kurvmøblementet på dekket av denne båten. Her har de nok et rolig og
behagelig liv. Ingen vindkuler i sikte.

318

Så ser vi Nôtre Dame. Det er allerede mennesker helt oppe i det høyre tårnet. Dit ble jeg med Kristin,
Arild og Andreas i 2004, og deretter dro vi til Ile Saint Louis og gikk på bar. Det var første gang jeg
satte mine føtter på Ile Saint Louis.
319

Vi er tilbake på St. Michel, men denne gangen gikk vi oppover Rue Danton i stedet for St. Michel. Vi
lette etter ostebutikker, uten hell. Vi fant en med spanske oster, men det var ikke noe for oss.
320

Vi hadde lenge hatt planer om å ta et bilde av denne ... ja hva? De fantes i store mengder.

Vi fant denne restauranten, god som noen, Clou De Paris. Her ble vi sittende en stund og så på folkelivet. Amerikanerne ved sidebordet virket litt forstyrrende. De er virkelig annerledes enn europeere.

321

Jeg hadde planer om å se Saint-Germain des Prés innen vi dro, men det var først siste dagen jeg kastet meg inn. Kirken var under restaurering, og egentlig hadde jeg ikke ventet meg noe særlig. Jeg
hadde ved et tidligere besøk sett St. Severin, men ikke denne.
322

jeg ble slått av hvor grunnleggende lik den var Sainte Chapelle i fargevalg med stjerner i taket og den
slags. Er det slik gotiske kirker er? Jeg er ikke så ofte i dem, men jeg slo opp Santa Maria sopre Minerva i Roma, for jeg husket tilsvarende farger. Ja, til en viss grad, men ikke så outrert som her eller i
Sainte Chapelle.
323

Her er fargeprakten, men den er ikke typisk for gotiske kirker. Køln er dempet, også Burgoskatedralen og katedralen i Evora i Portugal. Domen i Milano er pyntet på en helt annen måte.
324

Her er fargeprakten tilsynelatende mer avdempet, men det stemmer ikke helt.

325

Her får vi også med taket på skipet på forrige bilde, og vi ser så vel taket som søylene i sterke farger.
Her ser vi også de hvite presenningene som for tiden dekker veggene under oppussingen.
326

Her er de dyprøde søylene igjen.

Her ser vi takstjernene og de sterke kulørene på søylene.
Resten av dagen surret vi bare rundt. Vi gikk til vårt elskede Deux Magot og der satt vi en stund.
327

Bildet er tatt noe tidligere i uken, men denne søndagen satt vi lenger opp til venstre i bildet på St.
Germain og så rett på Brasserie Lipp.

Vi kom i snakk med en hyggelig australier som hadde bodd i Paris 15 år. Han hadde en toppleilighet
ved Operaen med sin egen takterrasse der han kunne se utover byen. Han var nok litt ensom. Vi
328

hadde en meget hyggelig samtale. Han sendte meg en e-post via sin telefon, men da jeg kom hjem,
fant jeg den ikke på Outlook. Det synes jeg var synd, for han hadde invitert seg sammen med sin søster til Norge, og vi hadde mer enn gjerne tatt imot dem. Men uten denne e-postadressen finner jeg
ham ikke igjen. Han hadde åpenbart god råd, for han satt på Deux Magot og tok en drink eller to før
han skulle rett over gaten til Brasserie Lipp og spise der.
Vi var aldri på Lipp. Det var en helt annen type restaurant. Jeg gikk over gaten for å skaffe Ba og Svein
flere souvenirer som papirduker og annet, men de hadde bare hvite tøyduker og ditto servietter. Det
var en litt mer anstrengt atmosfære, for her går kjente politikere, pressefolk og andre. Jeg overhørte
en samtale der en dame var overbegeistret for å bli presentert for en arkitekt, muligens en kjent en.
Hun smisket så intenst at jeg fant det mindre hyggelig å sette seg der. I tillegg var det få utebord - de
fleste måtte sitte inne. De hadde glassdører de kunne åpne ganske mye, men likevel.
Vi reiste tidlig til flyplassen, som vanlig. Det sitter langt inne å ta drosje. Vi pakket klokt og minimerte
håndbagasjen med desto tyngre kofferter. Vi var overraskende heldig med metrobyttene. Det var
rulletrapper og heiser. Vi kom frem til flyplassen i alt for god tid, og vi måtte vente lenge før vi kunne
sjekke inn. Det fantes knapt butikker utenfor innsjekkingen, og inne på gaten var det sannelig ikke
noe å skryte av på taxfree heller. Det virker som om det er slutt på taxfreebutikker i hjertet av Europa. Vi fikk tak i et par bagetter og jeg kjøpte to små rosévin og det var mer eller mindre det.
Skal vi tilbake til Paris? Man kan aldri vite, men da skal jeg til Louvre og gå rett på Hammurabi, Sargon, øgledreperen og Borghesegladiatoren og så brøyte meg vei til Denon. Etter at dette er skrevet
fikk jeg en bok, Louvre med bilder tatt av Erich Lessing og komplett med alle malerier. Toppen av alt
er at et hvert bilde er angitt med fløy og romnummer. Da kan man bestemme på forhånd hva man vil
se. Deretter drar jeg en dag til Cinemateque Francaise i et Frank Gehry hus på 51 Rue du Bercy.

Det siste er bokhandelen Shakespeare & Company. Jeg hørte at den lå i St. Germain et sted, og da
tenkte jeg at jeg nok kommer over den. Det er riktig at den hadde ligget nær Odeon, men det er
lenge siden. Nå ligger den i 37 Rue de la Bûcherie et stykke inn i Latinerkvarteret. Den er rikholdig
utstyrt også med engelskspråklige bøker. De har stadige forfattermøter og en liten kafé.
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Her har de til og med lesesal for besøkende. Her kan vi nok klare å slå i hjel en hel dag. Det virker som
om vi vil tilbake til Paris. Man blir jo aldri ferdig med den byen.
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