
April in Paris – I  
Konst, byggnader, gator och människor.

Notre Dame, Louvren, Eiffeltornet, 
Invaliddomen m.m.



På ön Ile de Cité mitt i Seine ligger bland annat 
den gotiska katedralen Notre Dame.



Grundstenen till Notre Dame lades 1163, och efter vissa ombyggnader 
avslutades arbetet omkring 1330.



Notre Dames 
väggar pryds 
av en mängd 
underliga figurer.



Portal ovanför en av västfasadens tre ingångar in till katedralen.



Morgonmässa i koret. Skulpturen vid högaltaret är Nedtagandet från korset av 
Nicolas Coustou (1723), flankerad av Louis XIV av Antoine Coysevox 
respektive Louis XIII av Guillame Coustou, båda verken från 1715.



Jeanne d’Arc, 
(Jungfrun av Orleans) 
är Frankrikes national-
helgon. Hon dömdes 

för häxkonster 
1431 till döden på 

bålet. 



Detalj av ett av de enorma (13 m i diameter) rosettfönstren i katedralen.



Notre Dames torn är 69 m höga, fasaden 43 m bred 
och katedralens totala längd 128 meter.



I södra tornet hänger den 13 ton tunga klockan Emmanuel från 1681. 
Klockan används bara vid de större katolska högtiderna. 



En av många fantasifigurer som blickar ut över Paris från Notre Dames torn.





Efter 387 trappsteg är man på  toppen av Notre Dames södra torn.
Foto: Johan Nilsson.



Notre Dames östra del sedd från bron Pont de l’Archevache.



Det finns många böcker och tidningar att välja på 
hos les bouquinistes längs Quai de Montebello.



Bron Petit Pont mellan Ile de la Cité och vänstra stranden av Seine.



I kvarteret intill vårt hotell på Rue de Chabrol vid Gare de l’Est 
ligger saluhallen Marche San Quentin, .



Patéer och annat gott kan man också köpa här.



Palais de Louvre har byggts om och till sedan 1200-talet, bl.a. under Napoleons tid. 
Sedan 1793 har Louvren varit öppet för allmänheten som museum. Genom den 1993 

öppnade entrén i glaspyramiden passerar årligen fem miljoner besökare.



Nike från Samothrake, 
ca 190 f. Kr., 328 cm hög.

Skulpturen påträffades 
1863, och ställdes 

förmodligen ursprungligen 
upp i hamninloppet 
till ön Samothrake i 

Egeiska havet.



Afrodite från Melos (Venus 
Milo), ca 100 f.Kr. 

Denna 202 cm höga 
marmorstaty föreställande 
kärleksgudinnan Afrodite 

påträffades 1820 på ön Melos 
i Kykladerna, och forslades 
samma år till Frankrike som 

gåva till Ludvig XVIII.



Grande Galerie uppfördes 1595–1608, och innehåller 
många kända verk av berömda konstnärer.



Vénus et l’Amour av Lambert Sustris, Amsterdam 1550. 



Raphaello Santi, alias Raphaël
(1483–1520), målade detta 
porträtt av Dona Isabel de 

Requesens.
.



La Diseuse de bonne aventure, ca 1595. 
Michelangelo Merisi da Caravaggio (ca 1571 – 1610).



Detalj från Le portement de croix, 
Biagio D’Antonio (1446–1508).



La Sainte Famille avec 
Sainte Anne et le petite 
Jean Baptiste. Agnolo di 
Cosimo di Mariano Tori, 
alias Bronzino (1503–

1572), Florence.



Det var många besökare på Louvren denna påskveckoförmiddag, 
framförallt i ett av rummen. Varför nu denna trängsel?



Jo, alla vill såklart se 
La Gioconda, mera 

känd som Mona Lisa!

Leonardo da Vinci 
målade denna endast 

77 x 53 cm stora 
målning omkring 

1503–1506. 
Det skyddande 
pansarglaset är 

mycket större och av 
betydligt senare 

datum.



”Nu har jag tittat på Mona Lisa!”.



I Jardin de Tuileries (Tuilerieträdgården) 
finns det gott om gräsytor att springa på.



Tuilerierna pryds av en mängd statyer.



Brodermördaren Caïn, staty i Tuilerierna av Henri Vidal, 1896.



På Place de la 
Concorde står en 
obelisk som en 
gång markerade 

ingången till temp-
let i Luxor. Den 23 
meter höga obe-
lisken kom från 
Egypten till Paris 

1833, och placera-
des mitt på torget 
där giljotinen stått 
under revolutionen.



Tur att det finns trafikljus på Avenue des Champs-Elysées!



Tour Eiffel (Eiffeltornet) upp-
fördes mellan 1887 och 1889 för 
att bli den pampiga entrén till 
världsutställningen Exposition 
Universelle, som anordnades 
1889 för att fira hundraårsjubileet 
av franska revolutionen. 

Tornet konstruerades av Gustave 
Eiffel och hans medhjälpare, 
ingenjörerna Maurice Koechlin 
och Émile Nouguier, samt 
arkitekten Stéphen Sauvestre.  



Eiffeltornet är totalt 324 meter högt (inklusive TV-mast). Till utsiktsgalleriet 
är det 276 meter upp, och till taket 300 meter.



Eiffeltornet sett 
från Avenue de 

President Kennedy 
på andra sidan Seine.



École Militaire grundades av Ludvig XV 1750 med stöd av Madame de Pompadour. 
År 1777 fick skolan namnet École des Cadets-gentilshommes, och 1785 blev 
här den 16-årige Napoleon Bonaparte utnämnd till löjtnant vid artilleriet.



Pont Alexander III med Hôtel des Invalides i bakgrunden.



Hôtel des Invalides byggdes på 1670-talet som sjukhus och hem för 
krigsveteraner. I byggnaderna finns idag bl.a. Musée de l'Armée (franska 

arméns militärmuseum), och Invaliddomen med Napoleons grav.



Musée de l'Armée innehåller olika utställningar med mängder av 
militärhistoriska föremål. Bland annat finns där denna kulspruta, 

en Mitrailleuse Gatling APX 1895.



På armé-
muséet kan 
man även se 
Napoleons 

häst, araben 
Le Vizir, 

i uppstoppat 
skick. Hästen 
var en gåva 
från den 

ottomanske 
sultanen. 

Hästen dog 
1829, åtta 
år efter 

Napoleon.



Den 6 april 1814 
abdikerade Napoleon, 

och tillbringade en 
ensam och dyster 

vecka i Fontainebleu. 
En månad senare var 

han förvisad till ön Elba. 

Originalet (som finns i 
London) målades 1845
av Hippolyte Delaroche.



Invaliddomens kupol över Napoleons grav.



Jag önskar att mina jordiska kvarlevor ska få vila på Seine-flodens strand, 
mitt bland detta folk som jag älskat så mycket.



År 1840 förvandlades Invaliddomen till ett mausoleum för Napoleon. Hans kvarlevor 
hämtades hem till Paris från förvisningsön S:t Helena, där han avlidit 1821.



Ressällskapets tre damer Annette, Nellie och Ingemo.
Foto: Johan Nilsson.



Bilderna togs den 2–5 april 2012 
av Charley Nilsson, där ej annat anges.

Fortsättning här http://vindogatan62.se/wp-
content/uploads/2012/04/April-in-Paris-II.pdf

med bilder från Musée d’Orsay, Panthéon, Montmartre, 
Versailles och Disney World!

www.vindogatan62.se


