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Par s
STORSTADSSEMESTER

– mycket mer än
Euro Disney
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I Paris parker kan man hyra segelbåtar i trä och låta
dem segla i dammarna. Kul nöje för de minsta!

Paris är så mycket mer än bara Euro Disney. Åker man
hit med sina barn ska man absolut låta dem uppleva
det ”riktiga” Parislivet. Sitta på kaféer, flanera i parker
och kolla in lite roliga affärer. Bli en parisare för
några dagar…
TEXT OCH BILD: ULRIKA PALMCRANTZ

A

ntagligen är väl inte luften den bästa,
men det första fyraårige Leo säger när
vi äntligen hittat en parkeringsplats
och kliver ur bilen är ”åh, jag älskar
den här lukten, det luktar Paris!”. Och
det gör det faktiskt, det luktar – stad.
Vi kommer hit någon gång varje år eftersom
barnens pappa är härifrån. Vi har ”gjort” Euro
Disney och om vi vuxna får bestämma gör vi inte
om det. I alla fall inte på sommaren. Vem vill stå
en timme i kö för att få åka en Dumbokarusell
i två minuter när man i stället kan sitta i Jardin
de Luxembourg med en tidning och bara titta på
folk? Kanske låter som en omöjlighet om man
har tre barn med sig, men det är det faktiskt inte.
Är man i Leos ålder tycker man att det är jätte-

kul att få hyra en liten träsegelbåt och sedan styra
den över den stora dammen med en lång pinne.
Båtarna är desamma som när Leos pappa var
liten och nostalgifaktorn är hög.
För att få lite koll på vad som är på gång i stan
kan man börja sin Parisvistelse med att gå till
ett av de många sprängfyllda tidningsstånden
och köpa den lilla tidningen ”Pariscope”. Den är
förstås på franska, men även om man inte är så
haj på språket kan man i alla fall se öppettider,
adresser och annat till museer och sådant som är
på gång i stan.
Våra killar gillar magi, så vi beger oss till ”Musée de la Magie” i Marais-kvarteren. Ett litet
museum i de anrika gamla kvarteren kring Bastiljen, där spänningen börjar redan när vi löser
forts…

Shakespeare & Co är en legendarisk bokhandel i
Quartier Latin. Här höll Hemingway och Sylvia Plath
till en gång i tiden.
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I Paris finns massor av
roliga affärer, även för
barnen.

11 butiker för
läcker shopping
WOWO: Designade kläder och accessoarer för
barn mellan 3 månader och 12 år. www.wowo.fr
NIOU: Alldeles bredvid Magi-museet, också det i
Marais-kvarteren. Leksaker, tavlor och en massa
fina, designade saker för barn. www.niou.fr
Ie: ”ie” betyder ”hus” på japanska, och grundaren
till den här affären är en japansk stylist. Här hittar
man barnkläder som designats i Paris men tillverkats av hantverkare i Asien, med handvävda tyger.
www.ieboutique.com
COQUELICOT… PAPRIKA: Kläder för barn 0–10 år,
leksaker, böcker och lite andra prylar.
www.coquelicotpaprika.com
BALOUGA: Möbler för barn, moderna och nydesignade. www.balouga.com
SI PETIT: Barnklädesaffär i Marais-kvarteren, kimonos och fina tröjor, bland annat.
www.sipetit.com
FILAMENT: Gosedjur, leksaker, accessoarer, den
”första lyxen”. www.filamentparis.com
SERENDIPITY: Inredning för barnrummet, möbler,
lakan, lampor, m.m. www.serendipity.fr
MILK ON THE ROCKS: Lite New York-inspirerat,
unisexkläder för barn mellan 3 månader och 10 år.
Lekfullt, men ändå moderiktigt.
www.milkontherocks.net
JUDITH LACROIX: Häftiga kläder för både barn och
vuxna. www.judithlacroix.com
I PINCO PALINO: En italiensk modebutik i Paris,
för barn, 0–14 år. www.ipincopalino.it

I Tuilerierna finns
hoppmöjligheter för
både liten och stor.
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kul ställen i
barnens Paris

● Musée de la Magie,
11, rue St Paul. Trollkonstens museum,
gamla automater och
trolleriartiklar, samt
trollerishow. Öppet
onsdagar, lördagar och
söndagar.

● Marionetteater – för

Paris – broarnas stad.
Victor har köpt jongleringspinnar och får lust
att prova dem lite.

våra biljetter – han som sitter i luckan knäpper mystiskt med nacken och lyckas trolla bort våra biljetter
tre gånger innan vi till slut får dem i vår hand.
Förbryllade över hur han egentligen gjorde går vi
vidare in i museet och tittar på en massa fina gamla
trolleriapparater. Här och var finns automater man
får prova själv – om man vågar. Stoppa in händerna i
ett par mörka hål och se vad som händer. Något flyger
upp eller börjar blinka – och får hjärtat att hoppa högt.
Höjdpunkten på museibesöket är ändå den trolleriföreställning som ges här varje dag. Vi sätter oss längst
bak, rädda som vi är att bli uppdragna på scen. Och
mycket riktigt, trollkarlen drar upp den ena efter den
andra och utsätter dem för diverse trick! Kul att se när
det är andra som blir bortkollrade …

smarriga crÊpes
Efteråt är vi hungriga och i Paris är det aldrig svårt att
få tag på något att äta. Vi köper nygräddade crêpes i
ett stånd. Jättegott! Leo orkar inte hela sin, men det
finns två storebrorsor som gärna tar över.
Mätta och belåtna strosar vi runt lite i vimlet i Quartier Latin och hittar en massa roliga affärer. Fransmännen är som galna i serier och vi går in i ett par affärer
som bara säljer serietidningar, serieböcker och samlarfigurer. Vi får köa rätt länge för att betala en Pokémonfigur som Leo förälskat sig i (efter att vi lyckats styra bort
honom från en svindyr Spindelmannen …).
Storkillarna gillar sport- och dataaffärer också. De
hittar en massa roliga spel och Emil, som håller på
med klättring, hittar en hel affär som är specialiserad
på klättringsgrejer.
Så småningom hamnar vi i en annan stor park,
Tuilerierna. Fötterna värker efter allt promenerande,
men det är inget som bekommer dem i familjen som
är under fjorton år. Här finns ett ”riktigt” pariserhjul
och vi åker några varv, även om det är rätt dyrt. Men
vilken utsikt! Parkerna är nästan finast uppifrån. Efteråt vill killarna hoppa i några stora studsmattor som
står uppställda en bit bort. Vi stora, trötta, sätter oss på
varsin stol bredvid fontänen ett tag. Och bara njuter av
att vara i Paris. Och inte på Euro Disney… l

de mindre barnen.
Klassisk underhållning
för helglediga barn i
Paris. Finns på flera
Musée de la Magie.
ställen, bland annat i
Luxembourgparken och vid Champs-Elysées.

● Hyra träsegelbåt – också det en klassisk Parisgrej.
Finns både i Tuilerierna och Jardin de Luxembourg.
Det kostar runt 3 euro för en timme.
● Musée de la Poupée, 22, rue Beaubourg. Dockmuséet. Förutom att få titta på fina dockar kan man
ta med sig sin egen Barbiedocka hit och få hjälp att
göra en egen fin klänning till henne.

● Eiffeltornet – är man första gången i Paris vill man
förstås upp i det. Men det brukar vara långa köer och
är rätt dyrt, så ett alternativ är annars att åka det
stora pariserhjulet i Tuilerierna eller gå upp i Triumfbågen. Inte lika högt, men man är mitt i smeten och
ser ändå bra.

● Katakomberna (1, avenue Colonel Henri RolTanguy) – lite makabert, men ändå spännande för
barn som gillar lite ”läskiga” saker. Långt ner under
marken får man gå i långa gångar mellan prydligt
staplade skelett som flyttats hit för länge sedan när
man tömde några av kyrkogårdarna i Paris. Allt är
så välstaplat att man knappt får känslan av att det
handlar om människoskelett.

● Chinatown – Paris är i högsta grad en multikulturell stad, och det är jättekul att åka till de olika
kvarteren och bara insupa atmosfären. I norra Paris
finns arab-kvarteren och i södra Paris, kring Place
d’Italie, finns de asiatiska kvarteren. Smaka på lite
annorlunda mat och gå in i roliga affärer.

● Jardin d´Acclimatation – nöjespark för barn vid Bois
de Boulogne. Karuseller, djur, teater, lotteristånd m.m.
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