
Rejsenotater fra 

PARIS - 2004. 

Af Jens Rostgaard Gjerløv. 

 
Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" 
og skal kun læses og opfattes som notater. 
 
De er skrevet før det blev moderne at have computer og andre hjælpemidler med på ferie og er 
derfor - meget naturligt - ikke så omfangsrige og ikke lige så "spændende" som rejsebrevene. 
 
Alligevel håber jeg, at de kan give et lille indblik i vores oplevelser og dermed være til 
inspiration, hvis man skulle få lyst til at besøge Frankrig.  
 
Skulle du få lyst til at se lidt billeder herfra, er der mulighed for det på følgende adresse: 
http://www.gjerlov.org/rejsebreve 
 
Jens Rostgaard Gjerløv. 
Marts 2012. 
 

 

 

Fredag, den 16. april.  

Elisabeth kører os til Rønnede, hvor vi skal med bussen klokken 17.40.  

Vi kører derefter mod Rødby, hvor vi kommer med færgen klokken 18.15, hvorefter kursen bliver sat 
mod Paris, hvor vi forventes at ankomme i morgen klokken ca. 09.30. 

 

 

 

Lørdag, den 17. april.  

Vi er fremme klokken 09.30 og afleverer vores bagage i hotellet, som hedder National Hotel.  
  
I småregn traver vi ad Rue Fauburg St. Denis mod Ile de la Cité. I Hallerne handler vi lidt "guf" og lidt 
vin, hvorefter vi tager tilbage til hotellet omkring klokken 14.00, hvor vi kan få vore værelser.  

Klokken 15.00 af sted mod Sacre Cæur. Vi gennemtraver området og kommer dødtrætte hjem 
klokken 18.30. 

 

 



Søndag, den 18. april.  

Regnvejr igen, ØV!  

Ser nulpunktet på ved Notre-Dame. Traver rundt i Latinerkvarteret, drikker kaffe ved Luxembourg-
haven, omkring l'Odéon for at finde "Le Metre" ("Meteren") - men forgæves. Vi er hjemme igen 
klokken 13.30 og skriver postkort.  

Om eftermiddagen tager vi ind for at se deportations-mindesmærket på Ile de la Cite.  

Om aftenen tager vi ned på Bastille-pladsen hvor vi spiser på Bistro-Romain. Det er heldigvis blevet 
solskinsvejr, så vi spadserer tilbage til hotellet. 

 

 

 

Mandag, den 19. april.  

Af sted klokken 09.15. Vi går mod den gamle Triumfbue via Bd Haussmann. Omkring Operaen 
besøger vi et lille parfume museum, som ligger i en flot, gammel lejlighed. 

På Champs-Elysées drikker vi kaffe, vi ser kastanjetræerne blomstre. Med metro til St. Paul hvor vi 
køber brød, vin og ost til frokost. 

Videre med metroen hjem - vi er trætte, men heldigvis tørre. 

Klokken 15.30 tager vi af sted igen. Vi går til sluserne ved Bassin de la Villette. Vi tager metroen til Ile 
de la Cite for at få et par billeder af nulpunktet i solskin - og det lykkes. En lille afstikker til 
Latinerkvarteret for at se på spisesteder til i morgen. Med metro til Montmatre for at købe T-shirt til 
Elisabeth. Vi får os en drink deroppe. Det begynder at regne igen og vi tager metroen hjem klokken 
19.00. 

 

 

 

Tirsdag, den 20. april.  

Igen af sted klokken 09.15 til Ile de la Cite, hvor vi vil besøge politimuseet i Rue des Carmes, som 
desværre viser sig at være lukket.  
  
Vi er en tur i Rue Mouffetard og går derefter mod Luxembourg haven, for at se den i solskinsvejr. 
Endelig finder vi også den sidste "Meter", der er  tilbage i Paris. Vi går derefter mod St. Sulpice kirken, 
hvor vi ser Delacroix´s vægmalerier. 
Videre går turen via Rue de Buci til Rue Furstemberg,  hvor Delacroix-museet ligger - det lykkes at 
finde vejen efter noget besvær, men desværre er museet lukket hver tirsdag. 
  
Vi går nu ad Bd St. Germain og på vejen finder vi et godt spisested, hvor vi får os en omelet og en 
'croque monsieur'. Vi fortsætter til Sébastopol-metroen. Derefter går det hjem. 
 
 

 



 
Onsdag, den 21. april. 
  
Hold da op for en varme! 
  
Vi starter ved La Défense. Derefter med metroen til Place de l'Étoile, hvor vi drikker kaffe. Så går vi 
ned ad Avenue George V til Pont de l'Alma. Tilbage til Champs-Èlysées via Rue Montaigne.  
Vi går ind til Louvre og spiser frokost i Rue des Pyramides. Over til Ile de la Cite til Square René-
Viviani, hvor det ældste træ i Paris står. Her "slår vi mave" og nyder solen og det lune vejr. Så går vi 
imod Madeleine kirken - over for kirken nyder vi en pastis og en øl, hvorefter vi går ind i kirken, hvor vi 
hører lidt af en koncert med et engelsk børnekor. 
  
Så er det tid at vende næsen hjem til hotellet. Vi køber burgere og brød på vejen. 
  
Præcis klokken 18.45 kører bussen igen mod Danmark. 
 
 
 
Jens Rostgaard Gjerløv. 
Marts 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


