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resa  paris med barn

Efter att ha läst barnboken Linnea i målarens trädgård önskade sig Hedvig, 10,   
en semesterresa till Paris.  

Med skissblocket under armen och mobilkameran i högsta hugg tog hon med 
sig sin mamma för att själv få uppleva de vackra blommorna i Monets trädgård. 

Text: Lisa Ising  Foto: Lisa och Hedvig Ising Illustrationer: Ur boken Linnea i målarens trädgård 

Snabb-
kollen!

Resa hit: Nattåg 
Köpenhamn–Paris 
via Köln. Pris ca 

3 000 kr/person t/r. 

Kolla även med  SJ-utland för korta 
Interrail-kort och familjebiljetter, 
beroende på antal. Flyg till Paris, 
omkring tusenlappen t/r för den 
som bokar långt i förväg. Kolla 

med lågprisbolagen, men också 
efter billiga weekendpaket. För att 
komma till Monets Trädgård, ta 
snabbtåg från stationen S:t Lazare 
i Paris till Vernon. Därifrån är det 7 

km till Giverny. Hyr cykel, gå  
eller ta taxi/buss.
Tidsskillnad: Nej
Valuta: Euro.
S www.paris.se

H är är den japanska 
bron, ropar Hedvig 
förtjust!

Himlen och träden 
speglar sig i den lilla dammen. 
Precis som på tavlorna! 

När Hedvig fyllde tio önska-
de hon sig en resa till Monet och 
blommorna. Hon hade läst i sko-
lan om målaren och hans åt-
ta barn som levde tillsammans 
i den vackra trädgården utan-
för Paris.

Nu är hon nyfiken på duv-
slaget och hönsen som döttrar-
na Germaine och Suzanne fick 
ta hand om. Hon vill se dam-
men där Monets söner Jean och 
Jacques fångade grodor, det ro-
sa huset – och förstås den lil-
la japanska bron, som han måla-
de så ofta. 

Monets vackra tavlor och bil-
derna från boken om Linnea – 
kan det verkligen vara så vackert 
i verkligheten?

Vi packar ner mobilkameran, 
skissblocket och reser till Paris 
med Linnea som guide.

Precis som i boken tar vi tåget. 
I kupén läser vi om Linnea och 
hennes resa en gång till och tittar 
på alla bilder. Långsamt. Efter ett 
tågbyte i Paris är vi till sist fram-
me i Giverny, den lilla byn där 
Monet bodde.

Vi hinner knappt innanför den 
gröna porten förrän Hedvig är 
försvunnen med sin mobilkame-

ra. Rakt in i ett hav av blommor i 
regnbågens alla färger försvinner 
hon, det ser ut som en palett.

Den mest kända delen är vat-
tenträdgården med näckrosdam-
men. Det är dit Hedvig har pi-
lat – och där händer något märk-
värdigt. Det är som vi har sti-
git rakt in i Monets målningar. 
Vi står på bron med sitt sagolika 
blåregn. Näckrosorna har visser-
ligen inte slagit ut, men vattnet 
reflekterar himlen och de om-
givande tårpilarna. Vi känner så 
väl igen motivet. 

Så här tidigt på morgonen är 
skuggorna fortfarande mörka. 
Grodorna låter roligt högljutt i 
dammen och på håll hör vi gö-
ken. Allt vill Hedvig fotografera!

– Och titta, där ligger fak-
tiskt båten som pojkarna fiskade 
från. Kan det vara samma, und-
rar hon?

Härifrån skymtar också det ro-
sa huset med de gröna fönster-
luckorna där den stora familjen 
bodde. På den tiden odlade de 
grönsaker och barnen fick hjäl-
pa till och vattna och rensa ogräs 
varje kväll. De hade höns, duvor 
och kalkoner och åt mycket ägg. 
Hedvig hittar snart duvslaget 
och inne i huset finns äggskå-
pet kvar med plats för 116 ägg. 
Fortfarande finns här levan-
de höns, men vem som äter 
de äggen fick vi aldrig 
reda på.

Vad som är ovanligt med 
 Monets trädgård är att den är 
 anlagd främst för att målas av 
– och det märks verkligen. 
 Färgerna, linjerna och de olika 
perspektiven är ytterst medvetna 
och välkomponerade. Många av 
planteringarna är charmerande 
enkla, med penséer, bellis, vall-
mo, förgätmigej och anemoner. 
Men det är de raffinerade kombi-
nationerna som gör trädgården 
förtrollande vacker. 

Många besökare passar likt 
Monet på att själva måla under 
sitt besök, och Hedvig gör säll-
skap med ett trevligt engelskt par 
och tar fram sitt eget skissblock. 

Vi vandrar runt i trädgården 
och känner igen flera olika stäl-
len från såväl boken om Linnea 
som Monets egna tavlor. Den 
 berömda krassegången har inte 
slagit ut men väl alla iris som 
får mängder av japaner 
att vallfärda hit. 

Och så hittar vi till 
slut samma trapp som 
Linnea vilade fötter-
na på – och det 
gör vi med.

På besök i Monets trädgård

Paris och Giverny

FRANKRIKE

Paris

Barnbokens Linnea 
åker till Paris och gör 
en efterlängtad utflykt 
till Monets trädgård.

En av alla trädgårdsgångar 
upp mot Monets rosa hus.
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På besök i Monets trädgård

Målaren Claude Monets (1840–1926) 
hem från 1890 och fram till sin död. 
Efter andra världskriget var både hus 
och trädgård helt förfallet. Restaure-
ringen påbörjades i slutet av 70-talet, 
alla möbler och inventarier är original 

och blåregnet är det samma som 
det Monet planterade. I dag drivs 
trädgården av en stiftelse där tiotalet 
trädgårdsmästare arbetar i målarens 
anda. Ofta används tavlorna som 
hjälp för planteringen av blommor.

Adress: 58, rue Claude Monet, 
Giverny.
Öppettider: Dagligen april–nov, 
kl. 9.30–18
Inträde: Vuxna 9 €, barn över 7 år 5 €. 
Läs mer:  Swww.giverny.org

Fakta om Monets trädgård

Japanska bron. ”Tänk att Monet 
inte hann se sitt eget blåregn”.

Monets rosa hus. ”Inomhus var 
det ljusblå köket och ateljén med alla 
tavlorna finast”, säger Hedvig.

Äggstra roligt. ”Kul att det fortfa-
rande fanns höns!”, säger Hedvig.

bloMsterprakt. ”Så många blom-
mor på samma ställe har jag aldrig 
sett! Här är en pion”, berättar Hedvig.

ekan från boken. ”Kan det vara 
samma?” undrar Hedvig.

Klassisk barn-
bok som fung-

erar utmärkt som 
 resehandledning. 
Paris-tips längst 

bak i boken!

Tips!

Vänd
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La Musardière
Härligt lantligt ställe på samma gata som Monets trädgård i Giverny. Enkla 
lunchrätter som omelett och quiche. Dagens rätt för omkring 10 €.
S Adress: 123, Rue Claude Monet, 276 20 Giverny.
S www.lamusardiere.fr

La Mosquée de Paris
Mat- och teställe i anslutning till Paris stora moské. Beställ ett glas myntate 
för 2 € eller en hel middag med couscous på originalvis. Spännande Alladin-
atmosfär med mosaiker och guldsoffor. Både servering inomhus och ute på 
den vackra gården. 
SAdress: 39 rue Geoffrey Saint-Hilaire.

Pique-nique
Proviantera hos bagerier, konditorier, 
frukt- och osthandlare och gör en picknick i 
någon av Paris många parker. 
SAdress: Tullerie-trädgården intill Place de la Concorde 
är tjusig och har studsmattor och karuseller för barn med spring 
i benen.  Jardin de Luxembourg eller någon av kajerna utmed Seine  är 
andra fina picknickställen. En flaska såpbubblor blir pricken över i:et.

Regis, Pâtissier, Chocolatier, Salon 
de Dégustation
Smarrig chokladaffär för den verkliga finsma-
karen, generöst med smakprover.
SAdress: 200, rue Sain-Jaques.
S www.chocolats.net

Souvenir-frossa
Frossa i Eiffeltorn: som nyckelring, strass-
beströdd, på kalsonger, solfjädrar, T-shirts …
S Adress: Längs med båda kajerna kring 
Notre Dame är det särskilt mysigt.
S Pris: 1 € och uppåt.

Loppisfynda
Söndagar är loppisdagar. Största loppmark-
naden är Saint-Quen, i norra Paris, men 
det finns loppisar lite överallt. Vi fyndade 
kinahatt och småsaker på och omkring Rue 
Mouffetard. 
S Adress: Saint-Quen, metrostationen 
Porte de Clignancourt. För loppmarknaden 

på rue Mouffetard, 
åk till metro-

stationen 
Place 

Shopping3x  

Njut av en picknick
Äta och dricka3x  

resa  paris med barn
fin födelsedagspresent. 
Hedvig och mamma Lisa på Hedvigs 
10-årsresa: Paris, i sagoboks-
figuren Linneas fotspår.

Med gendarMerna. 

”Poliserna i Paris hade 

knasiga hattar.”

på loppis. ”Jag hittade en 
rolig ask och en kinahatt”.

Eiffeltorn  
i alla former
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Köp ett hänglås och släng 
 nyckeln i Seine
Gör som de parisiska kärleksparen 
– köp ett hänglås på bron vid Notre 
Dame: skriv namn och datum, fäst vid 
broräcket, släng nyckeln i Seine och 
försegla det hela med en kyss/kram.
SAdress: Pont de l’Archevêché, allde-
les vid Notre Dame.

Hälsa på kycklingar  
på burfågelmarknaden
Om söndagarna förvandlas blomster-
marknaden på Cité-ön till en burfågel-
marknad där man kan köpa (och titta 
på) allehanda kanariefåglar, papegojor, 
gulliga kycklingar och även en del kani-
ner och smådjur. Livligt och roligt.  
SAdress: Metro-uppgång Cité. Andra 
höger efter Pont S:t Michel.

Champs Élysées med cykeltaxi
Upplev flärden och folklivet längs Paris 
tjusigaste boulevard – och vila fötterna 
samtidigt. Vi steg av halvvägs och 

tittade bland annat in på Swarovskis 
fantastiska kristallaffär på 146 Avenue 
des Champs Elysées med en hel trappa 
full av bling-bling.
SAdress: Taxicyklarna står parkerade 
lite varstans. Vi tog en alldeles efter 
Place de la Concorde.
Pris: 10 € för en tur uppför gatan, 20 € 
för hela vägen upp till Triumfbågen.

Bo3x  
Comfort Hotel Mouffetard
Trestjärnigt budgethotell, mitt i Latin-
kvarteren. Vi kunde ligga i sängen och 
höra dragspelstoner under fönstret! 
Dubbelrum från 95 €.
SAdress: 56, rue Mouffetard.
Swww.comfort-mouffetard.com

Hôtel Esmeralda
Hotellet som Linnea i boken bodde på, 
döpt efter zigenerskan i Ringaren i Notre 
Dame. Enkelt hotell i 1600-talshus med 
fantastiskt läge vid Notre Dame och 

liten park utanför fönstret. Dubbelrum 
från 90 €.
SAdress: 4, rue Saint-Julien-Le 
Pauvre.
S www.hotel-esmeralda.fr

Hôtel de Senlis
Charmigt med mycket atmosfär, 
alldeles vid Panthéon och Sorbonne, 
tvåstjärnigt.
SAdress: 9, rue Malebranche. 
 Dubbelrum från 85 Euro.
S www.hoteldesenlis.fr

Se & uppleva3x  

Släng nyckeln i Seine

  Du hittar dem på: aftonbladet.se/resguider 
Köp Aftonbladet Plus i dag! Över 200 resguider till hela världen!

Bo komfortabelt på Comfort Hotel Moufftard – nära loppiset som hålls på söndagar.

Hedvig och 
hänglåsen .


