REJSER

Paris i al sin sirlige skønhed. Selv
souvenir-nøgleringene har du lyst
til at købe!
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Hvis du tror, du har set alt i Paris, kan du roligt tro om. Forfatter
Lotte Garbers har boet i byen i to år nu og er slet ikke færdig med at finde
hemmeligheder. Restauranten, pariserne elsker, tuc tuc-rutsjeturen ...
AF JOHANNE LUISE BOESDAL
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Lotte Garbers (47)
PRIVAT: Gift med kommunikationschef Carsten Foghsgaard, mor til
Rasmus på 21 og Jonas på 17 år.
JOB: Forfatter, blandt andet af
Prøverummet – erotiske fantasier
for kvinder (2009). Lige nu kan du
også se hende i tv-programmerne
Frække fortællinger på DR K om
den erotiske litteraturs historie.
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ør Lotte Garbers flyttede til Paris,
var det ikke hendes foretrukne
ferieby.
“Jeg syntes, den var for fin, og følte
mig udenfor, når jeg gik og kiggede ind
gennem blanke ruder på alt for dyrt tøj.”
Men hun flyttede alligevel derned.
Hendes mand, Carsten, fik mulighed for
en udstationering som HR- og kommunikationschef for Novo Nordisk i Frankrig, og derfra tog beslutningen sig selv:
“Helt banalt, fordi jeg kan – fordi jeg
er forfatter og jo kan skrive hvor som
helst. Men mest fordi det er min indstilling i livet: Du skal prøve det hele en
gang. Du skal tage chancerne.”
I dag, efter to år i byen og med et år
tilbage, ved hun, at Paris er meget mere
end eksklusiv shopping. Det er kunstmarkeder, der topper museerne, det er at
handle frisk fisk, kød, ost og brød på sit
lokale marked, det er en liggestol foran
Louvre. Hun er blevet forelsket. Fordi
Paris kan så meget mere, end hun troede.
Den er ikke en lukket fest. Tværtimod.

Byen er blevet hendes
“Paris er et udstillingsvindue. Her findes
alt, du kan få alt, du kan se alt. Og det
er bare fedt – at vide, at noget findes.
Det er den stor nok til. Faktisk større,
end jeg troede. Den vil gerne have, at
du er her. Helt bogstaveligt er der ingen
skarpe hjørner i Paris. På stort set hvert
gadehjørne er der en café. Det gør den
så tilgængelig. Og smuk. Hemingways
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danske titel på erindringerne A Moveable
Feast er Der er ingen ende på Paris, og det
overraskede mig, at det er sandt. Byen
bliver ved med at være mangfoldig og
fortsætter og fortsætter med boulevarder,
træer, cafeer, mennesker, der nyder hinandens selskab i det offentlige rum. Her
er lys og luft. Du får ikke åndenød. Du
kan sagtens komme ind snaskede steder,
men du kan altid komme ud igen.”

Hvilke attraktioner må jeg absolut se?
“Place de la Contrescarpe lørdag eftermiddag, efter indkøbene er overstået. Pladsen syder
med mennesker, og du kan rykke dig rundt
fra café til café efter solen. Pladsen ligger bag
Panthéon og er et travlt sted for hverdagsshopping for dem, der bor der. Den ligger lidt
tilbagetrukket bag universitetets bygninger,
men er altid en myreture af liv, når den endelig
dukker op.
Af andre oplevelser, du skal unde dig selv, er
at betragte Eiffeltårnet om natten fra en bro.
Tårnet er oplyst til særlige begivenheder og er
specielt flot til nytår og under Tour de France.
Eller gå en tur i skumringen op til alle de
andre turister på trapperne til kirken SacréCoeur. Tag en flaske champagne med – det
koster 100 kroner i en kiosk for en flaske rigtig
champagne i Paris – og sæt dig et godt sted, og
se byen gå fra lys til mørke. Det er en meget
smuk oplevelse, for byen er virkelig verdens
smukkeste.”
Eiffeltårnet, 5 Avenue Anatole France, Champ de Mars, Toureiffel.paris
Sacré-Coeur, 35 Rue du Chevalier-de-la-Barre, Sacre-coeurmontmartre.com

Det bedste? Det er!
“Sådan en lørdag morgen, når vi er
færdige med vores lørdag morgen-ting,
og vi så siger til hinanden: Skulle vi ikke
spise frokost på den der café? Og vi går
derned, uden at kigge på butikker og
uden at have bestilt bord, og så er der
ikke plads. Men det gør ikke noget, for
det er der på den ved siden af, og så
sidder vi der og får noget mad. Inden
vi er hjemme igen, har vi været på to
cafeer mere. Det er det nemmeste sted i
verden at slentre en tur langs floden eller
kanalerne med en sød en i hånden og
bare kigge. Det gør Kim Kardashian og
Kayne West hele tiden, det gør vi, og det
kan du også altid gøre.”
Jo, Lotte Garbers gad godt en udstationering mere, når den yngste er blevet
student. Men sker det ikke, vil hun fra nu
af altid have Paris.
“Kommer vi ikke til at bo her igen,
skal vi ikke på lykkepiller af den grund.
Billetterne er billige, så det er bare at
tage af sted. Værre er det jo ikke.”

Sightseeing af det virkelige liv på
Place de la Contrescarpe.
Der er ikke
meget, der slår
det, og da slet
ikke med lys på.
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Mangaaa!
I Rue Keller.

Tapas a la française ...

Du behøver ikke gå
på museer og gallerier for at finde
kunst. I Paris kan
du gå på gaden.
Noget helt særligt?
“Kunstmarkederne ved kanalen ved
Bastillepladsen. Her kan du et par gange om
året købe kunst direkte fra kunstnerne. Her
kommer du ikke til at købe kunst af økonomiske grunde, men bare fordi du er forelsket. Det
er bedre end alle museerne tilsammen. Vi, min
mand og jeg, købte en bronzeskulptur af en
billedkunstner fra Toulouse. Skulpturen hedder
Ou va l’amour?. Den er maurisk inspireret,
meget a la Giacometti, og kunstneren skulle
være meget in. Dagen efter købet kom hun selv
kørende med det hjem til os i sin varevogn.
En anden særlig ting er at finde en tuc tuc
i nærheden af Triumfbuen. De er overalt i
byen, og normalt er det ikke en god idé, for
taxaer er billige og hurtigere. Men bed ham
køre de to kilometer ned ad Champs-Elysées,
en af verdens mest kendte gader. Han hører høj
disco, mens du kører mellem alle de fine biler,
hvor folk er meget, meget sure. Få ham til at
køre et par gange rundt om Triumfbuen … det
er bedre end den vildeste rollercoaster!”
Kunstmarkederne, Place de la Bastille.
Triumfbuen, Place Charles de Gaulle.
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Mode på den
pariserchikke måde
i Rue de Charonne.
Har du et hemmeligt sted, du vil dele
med mig?
“Et område, hvor du ikke støder på særligt
mange turister, er kvarteret mellem Rue
de Charonne og Rue de la Roquette i 11.
arrondissement. Her vrimler det med skønne
gader med cafeer, dagligt liv og små bitte butikker. Butikker, hvor du kan købe alt fra tøj med
dødningehoveder til de lækreste skræddersyede
ting. Paris’ manga-butikker ligger samlet på
Rue Keller. Der er fire, og det, der er med dem,
er, at de bare har det hele. De har ikke kun
en Dragonball-figur, de har dem alle sammen
– stadig! Selv om det er 15 år siden, at serien
stoppede. Det er så gennemført og kæmpenørdet, og manga er så nuttet og punket på
samme tid. Et hint, hvis du skal have noget med
hjem til børnene. Hold øjnene godt åbne. Hele
det område har masser at byde på.”

Hvor spiser jeg bedst?
“På L’Avant Comptoir, som jeg aldrig har passeret, uden at der er kø udenfor. Det er vildt,
når det nu bare er en restaurant, men pariserne
elsker den. Stedet er en mindre tapasbar, hvor
der reelt er plads til 15 mennesker, men altid er
mange flere. Menuen er små retter, du spiser
stående med et glas vin til – og kulinarisk en
meget fransk oplevelse, hvor du kan prøve alt
fra små makroner med blodpølse til sortfodsskinke og friturestegte andehjerter. Det, du ikke
får i albueplads, får du til overflod i smag.
Le Melting Pot i 20. arrondissement er
asiatisk køkken, som møder det franske. Foie
gras og ingefær, som er ført sammen meget
smagfuldt. Restauranten ligner ikke noget
særligt, men tag ikke fejl: Det er den.”
L’Avant Comptoir, 3 Carrefour de l’Odéon.
Le Melting Pot, 3 Rue de Lagny, Lemeltingpot.fr

... her på L’Avant Comptoir.
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Paris er
oså et
stykke af
Afrika.

Hvor skal jeg shoppe?
“Marais-kvarteret i 3. og 4. arrondissement,
hvis du er til de små, men stilsikre labels, som
skræddersyede kjoler fra Anne Willi. Marais
er et fashionabelt kvarter på et forholdsvist lille
område.
Er du – og dit budget – mere til vintage, skal
du tage en tur op ad Rue St. Denis, som er en
af Paris’ ældste gader. Indimellem de mange
sexshops, som også er en del af gadebilledet
her, finder du vintagebutikkerne, hvor du med
sikkerhed kan gøre et unikafund.
Jeg ville også tage en tur til Belleville og gå
på marked og i rigtigt anderledes butikker. Og
langs Rue des Couronnes. At gå op fra metroen
til Belleville er som at træde ind i Kenya. Her
kan du for eksempel finde det gule jakkesæt,
der lægger alle ned til julefrokosten, til 19 euro
(cirka 140 kroner). Og ja, det er til kvinder –
også med store popoer. Helt ærligt? Det får dig
til at ligne en million.
Giv dig også tid til at få ordnet fødder, negle,
eller få dig en ordentlig massage. Det er billigere i Paris end i Danmark, og det er etnisk på
den duftlys-duftende måde. La Sultane de
Saba, som ligger lige ved siden af den store
station Chatelet Les Halles, er der, jeg selv
kommer. Der findes tre af dem i Paris, og de
ligger alle sammen ved en station – smart. Og
så skal du ikke bestille tid fem uger i forvejen
eller ønske dig det i 40-års-fødselsdagsgave for
at få råd. Jeg kan ringe dagen før og spørge, om
de har en tid omkring klokken kvart over 11,
og så har de det. Sidst jeg fik ordnet fødder og
bikinilinje, kostede det mig 30 euro (cirka 230
kroner) – og det tog altså halvanden time.”
Marais, centrum i kvarteret er Place des Vosges.
Anne Willi, 13 Rue Keller, Annewilli.com
Belleville, kvarteret ligger mellem kirkegården Le Pere-Lachaise (den
med Morrison) og parken des Buttes Chaumont.
La Sultane de Saba, 8 Bis Rue Bachaumont, Lasultanedesaba.com
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Hvor skal jeg bo?
“Hotel Claude Bernard, der ligger midt i latinerkvarteret, og hvor du stort set altid kan få et
dobbeltværelse til under 1.000 kroner. Hotellet
har en helt klassisk pariserstandard, som
betyder: småt, pinligt rent, altid bidet og fransk
altan – og virkelig dårlig internetforbindelse.
Hvis du vil bo stille med en fantastisk udsigt,
så tag ud på den anden ø, ikke den med NotreDame, men på Ile de Saint-Louis, og book dig
ind på Hotel Saint-Louis. Her kan du kigge på
flodprammene, turistbådene, skimte NotreDame og sove med åbne altandøre uden at blive
set. Du skal bare bakke ind. Hotelværelser i
Paris er små i bogstavelig forstand.”
Hotel Claude Bernard, 43 Rue des Écoles,
Hotelclaudebernardparis.com
Hotel Saint-Louis, 75 Rue Saint-Louis en l´île, Saintlouisenlisle.com

C’est merveilleux.
Udsigten fra Hotel
Saint-Louis.

Højt at flyve, dyb
liggestol at flade ud
i. Parken Tuilerierne
mellem Concordepladsen og Louvre.

Hvad skal jeg lave, hvis jeg bare vil have
det hyggeligt?
“Gå. Gå hele tiden over jorden, og drop
metroen, for der går du også meget, men uden
at se noget som helst. Tag en kaffe på Place du
Marché Sainte Catherine sammen med parisere, der synes, at byen er lidt ‘busy’ den dag.
Du finder den tæt på Place des Vosges. Gå ned
til den populære Rue de Rivoli og alle de store
butikker, gå over floden, og find Rue Dauphine,
og end med en drink på en af de mange barer
på Rue de Seine. Jeg ville tage Bar du Marché,
hvor det er værd at holde godt øje med de
mange happy hours, der er der.”
Et godt alternativ er at tage helt op til Gare
du Nord og nyde kvartererne omkring Rue
du Paradis. Gå hen ad en gade som Rue du
Faubourg Poissionnière, som er en gammel
fiskehandlergade, hvor der virkelig er smæk på.
Især i ulvetimen, hvor der er masser af mennesker, som jeg aldrig bliver træt af at kigge på.
Er du helt flad, så smid dig i en liggestol
i Tuilerierne. Det er den store park med
pariser-hjulet mellem Concorde-pladsen og
indgangen til Louvre. Pariserne kommer her
for at spise picnic, og du kan opleve familiedramaer på højt plan lige foran dig. Og som en
meget generøs gestus af borgmesteren er der
altid tomme stole at sætte sig i.”
Bar du Marché, 75 Rue de Seine.
Tuilerierne, 113 Rue de Rivoli.
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