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Hösten 2016 reste vi under ett par veckor i Normandie och andra delar av norra Frankrike.
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I Amiens ligger Frankrikes största katedral, den år 1220 påbörjade Basilique Cathédrale Notre-Dame. 
Katedralen klarade sig mirakulöst nog undan världskrigens härjningar.



Invändigt är katedralen 145 meter lång och med ett 42 meter högt mittskepp. 



Utsmyckningen kan vara såväl huvudlös utvändigt som gråtande invändigt.



Jules Verne 
(1828–1905), 

författare till bl.a. 
En världsomseg-
ling under havet 
och Jorden runt 
på åttio dagar,

bodde åren 1882 
till 1900 i detta 

hus i Amiens.



Katedralen i Rouen har återuppbyggts efter ödeläggande bombningar 1944. Dygnets ljusskiftningar 
i fasaden inspirerade konstnären Claude Monet till närmare 30 målningar.



Madonnor med barn är populära som kyrkoutsmyckning. Här i Rouens 
Notre Dame finns även denna stiliga trappa, Escalier de la Librairie.



Nordost om hamnstaden Le Havre ligger Étretat med kritklipporna Falaise d’Aval.
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Mont-St-Michel växte från ett litet 700-talskapell till ett benediktinerkloster vars storhetstid inföll under 1100- och 1200-talen. 
Klostret blev ett centrum för medeltida läror, och mängder av pilgrimer vallfärdade hit.



Grupper av nutida pilgrimer på väg till Mont-St-Michel.



Till försvar mot engelsmännen under hundraårskriget (1337-1453) byggdes kraftiga försvarsmurar.
Tidvattnet är mycket starkt och frilägger vid ebb stora arealer.



Efter revolutionen mot slutet av 1700-talet blev Mont-St-Michel fängelse, 
men sedan slutet av 1960-talet finns här åter en mindre samling munkar.



Nuvarande klosterkyrka började byggas 1017.



I refektoriet intog munkarna sina måltider.



I Bretagne på andra sidan bukten, väster om Mont-St-Michel, ligger det för sin ostronodling berömda Cancale. 
Ostronbäddarna täcker ungefär 7,3 kvadratkilometer. Här skördas omkring 25 000 ton ostron per år.





På östra sidan av Mont-St-Michelbukten finns fina möjligheter till vandring.



Vid Carrolles är hjärtmusselplockning ett kärt söndagseftermiddagsnöje.



Avranches är en bra utgångspunkt för utflykter och vandringar i närheten av Mont-St-Michel.



Från parken Jardin des Plantes i Avranches bjuds denna fina utsikt.



Den 6 juni 1944 invaderade allierade trupper det tyskockuperade Frankrike.
Landsättningen skedde vid Normandies nordkust, som här vid Pointe du Hoc.



Åtskilliga platser minner idag om andra världskriget, däribland den amerikanska 
krigskyrkogården i Colleville-sur-Mer med 9 386 gravar.



I staden Bayeux finns Bayeuxtapeten, en 70 meter lång och 50 cm bred linnebonad, som i ett trettiotal 
scener berättar om den normandiska erövringen av England 1066 under ledning av Vilhelm Erövraren.



Inne i kyrkan i lilla Cambremer i Calvados finns denna ängel, medan 
kyrktornet liksom en del andra platser dekorerats med en trägubbe.



Någon mil från Cambremer ligger den pittoreska  byn Beuvron-en-Auge med kafé och restauranger.





Cambremer ligger i Pays d’Auge, ett område med otaliga äppelodlingar.





Följer man Route 
du Cidre, cider-
vägen, hittar man 
lätt till åtskilliga 
tillverkare av 
äppelprodukter 
som must, cider 
och den betydligt 
starkare calvados.  
Här är vi hos 
Madame Desvoye i 
St Aubin Lebizay.



I området Suisse Normande finns fin natur och trevliga hus.







Här gjorde Marie Harel omkring 1790 den första osten i sitt slag och som fick ortens namn.



Château de Saint-Germain-de-Livet är från 1400-och 1500-talen, 
och är ett av Normandies många fina gamla slott och borgar.





Från 1883 till sin död 1926 bodde konstnären Claude Monet i Giverny, omkring 70 km nordväst om Paris. 
Här finns hans hus med kök och ateljé, liksom en storslagen trädgård.







Monets trädgård utgjorde ofta motiv för hans målningar. Inspirerade av konstnären
fotograferade vi en brud och hennes tärnor på hans berömda japanska bro.





I staden Reims påbörjades byggandet av nuvarande katedral år 1211. 



I den rikt utsmyckade byggnaden har de franska kungarna krönts från medeltiden 
och fram till 1825. I mittkapellet finns tre fönster ritade av Marc Chagall.



Stora områden i närheten av Reims i distriktet Champagne används för vinodling.



I Epernay finns många av de främsta champagneföretagen, däribland 
Mercier som grundades 1858. Tunnan byggdes till världsutställningen 

i Paris 1889, och rymmer champagne motsvarande 213 000 flaskor.



I de djupa, oändliga källarvalven mognar och lagras champagnen.



Mat och dryck är en viktig del av en frankrikeresa.
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