
Å runde en ørn
eller

Østparisisk ørn med fest i hjertet
Aquila lutetiana orientalis corde festivissimo praedita.

Geografisk plassering: Øst (nordøst) i Paris, i byens 19. og 20. arrondissement. (Den residerer mektig 
i sin del av kartet, med føttene godt  plassert rett ovenfor det nordøstre hjørnet av den berømte grav-
lunden Cimetière de Père Lachaise.)

Observasjonen
Ørnen formelig hopper ut av Paris-kartet. Den er så tydelig at det nesten er et rent mysterium at 
foreningen ikke har blitt dynget ned med parisiske ørneobservasjoner. På den annen side: Jeg hadde 
hatt et nært og kjært forhold til Paris-kartet i mer enn tjue år før oppdagelsen ble gjort. Jeg måtte 
antakelig få skjerpet det kartozoologiske blikket. Men altså, i det øyeblikket jeg tok Paris i øyesyn fra 
animalsk synsvinkel, vips, så var den der! Observasjonen ble gjort vinteren 2005–2006, og jeg var fast 
bestemt på å gå på ørneekspedisjon ved første og beste anledning.

Ekspedisjonenene:
Første ekspedisjon foregikk fredag 17 februar 2006 og var svært vellykket, men måtte likevel avbrytes 
før siste del av ørnen (rygg og stjert) var ferdig utforsket. Den ørneoppdagelsesreisende gjorde nemlig 
tre feil den dagen:

A) Dårlig disponering av krefter.
Jeg hadde allerede deltatt på en organisert fottur på formiddagen og startet derfor ørneferden med 
halvslitne bein. Klønete.

B) Lunsjpause. 
Ikke egentlig noen feil, for mat må man ha. Jeg hadde imidlertid sett meg ut en helt bestemt korsikansk 
restaurant, og det medførte en omvei som spiste kostbar tid av en allerede kort februardag. MEN lun-
sjen var både næringsrik, god og hyggelig, og restauranten bar (bærer) navnet ”Le Balbuzard” som be-
tyr ’fiskeørn’, så strengt tatt var dette helt riktig likevel. (Og til alle som setter pris på god spekemat, her 
er adressen: 54 Rue René Boulanger, Paris. Nærmeste metrostasjon er République. Bilde ligger vedlagt 
som en liten bonus til den øvrige ørnedokumentasjonen.)

C) Uryddig start. 
Jeg hadde ikke helt klart for meg at ”dyret må henge sammen”, og jeg var opptatt av at en ørn trenger 
klør for å leve, så jeg surret litt nede i fot/klo-partiet i starten på turen med den hensikt å bygge klør – 
vandret søkende opp og ned diverse gater omkring Place Gambetta (som vist på arbeidsark A:)

 



Men jeg innså etter hvert at jeg burde ha lyttet til erfarne kartozoologer med det samme og gått for 
en mer skjematisk løsning. (Løsningen, som ikke falt helt på plass før ekspedisjon 2 var gjennomført i 
2009, er å finne på Arbeidsark B:)

 

Disse tre punktene til sammen gjorde for det første at turen ikke startet før klokken 14.49 fra Place 
Gambetta, for det andre at jeg tullet bort tid i starten, og for det tredje at jeg måtte bryte løpet på 
grunn av mørkets frambrudd og slitne føtter rundt klokken 18. Jeg måtte rett og slett søke inn til ørn-
ens hjerte, Place des Fêtes (Festplassen) og ta t-banen hjem. Hvilket viser at ørnen er hjertegod for en 
sliten oppdagelsesreisende.
Andre ekspedisjon ble foretatt onsdag 30. september 2009 fra kl 13.30. til klokken 16.00.
Denne gangen kom ekspedisjonen trygt i mål. 

Ruta ørnen rundt:
Tid: Mellom fem og seks timer totalt – men med alle kafeene og den nydelige parken Buttes Chaumont 
på veien, kan turen lett ta mange dager. 
Start/mål: Mange gode startpunkter. 
Jeg gikk fra Place Gambetta i ørnens bakfot (metrostasjon Gambetta), men man kan også ta metro 
til Jourdan i ørnens bryst, Botzaris i halsregionen, Buttes Chaumont under nebbet, Danube på ørnens 
nakke, Pré-St.Gervais høyt oppe på ryggen, St. Fargeau i starten på stjerten eller Pelleport som ligger 
omtrent der hvor ørnens visittkort ville sendes ut. Eller rett og slett starte fra hjertet – Place des Fêtes – 
og så spasere en av gatene ut derfra for å starte selve rundturen.
Da jeg var på ekspedisjon, var dyrelivet påtagelig mer utbredt i brystregionen og stjertområdet enn over 
hode og rygg. Men hvem vet, kanskje dette var sesongbetont?

***************************************************************************

 
Rapport fra ferden:
Fra bakfoten og framover:

Min oppdagelsesferd starter på Place Gambetta, der rådhuset for Paris’ 20. arrondissement (fig. 1) ruver 
i staselig, erkefransk rådhusstil. Er det noe dyreliv her? Første observasjon er et ekorn som mener at 
jeg bør bytte bank (fig. 2). Selv om jeg liker ekorn, synes jeg ikke dette er tiden for bankaffærer, så 
jeg blir lettet når det viser seg at ekornet befinner seg ved gal gate slik at jeg glatt kan overse de fin-
ansielle rådene det så vennlig byr på og styre friskt fremad bortover Avenue Gambetta – som for øvrig 
er en litt udressert gate som går i vinkel flere steder, men nekter å bli borte av den grunn. Noen duer 
er ute og spaserer og lar seg observere, men det er ved nr 65/67 at jeg virkelig begynner å føle at jeg 
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er på rett spor: I vinduet til ”Le Rotin d’aujourd’hui” (som ifølge min ordbok skulle bety ’Dagens rot-
ting’ eller ’Dagens spanskrør’, noe som ikke høres så koselig ut. Men butikken virker koselig.): Der står 
to blide pusekatter og sier ”Bienvenue” (fig. 3). Og de er ikke alene. Hos ’Dagens rotting’ er det et rikt 
dyreliv som spenner fra elefanter og høner til langstrakte hunder. (Se fig. 4). Etter denne fine velkom-
sten vandrer jeg videre vestover til Place M. Nadaud, hvor jeg nesten blir tatt av vinden, men etter litt 
forblåst og forvirret jakt på riktig vei ut av ørnekloens spiss, lykkes jeg i å få skrudd rundt til høyre opp 
rue Orfila.

Oppover beinet
Og der. På hjørnet av Rue Orfila og Rue de la Bidassoa sitter den søteste lille vindusfugl og vokter en 
veldig lite gjestfri forretning som heter ”Sport 7”. Søt fugl med streng lapp (fig. 5): ’Inngang forbudt for 
alle som ikke har noe med Sport 7 å gjøre’. Hva er dette? Det viser seg å være en boksespesialist. Jeg 
føler bestemt at jeg tilhører gruppen som ’ikke har noe med Sport 7 å gjøre’. Da føler jeg mer tiltruk-
ket av den lille sjappa i Rue Orfila nr 45 som ikke bare tilbyr å utføre alle typer reparasjoner – noe som 
er ganske imponerende – men som i tillegg har både esler og hester i vinduet sitt (fig. 6). Jeg begyn-
ner å like Rue Orfila som har navnet sitt etter lege, kjemiker og anatomiekspert Mateu Josep Bonaven-
tura Orfila i Rotger. Bra navn. Han har forresten litt av navnet sitt på Paris Anatomimuseum (”Musée 
d'Anatomie Delmas-Orfila-Rouvière ”) også. Det er et litt nedstøvet, spennende sted som befinner seg 
høyt oppe i etasjene i ”Faculté de médecine” i Nr 45 Rue des Saints-Pères, men det er en helt annen 
sak. 

Fra buk til bryst
Ørneturen svinger til venstre opp Rue de Chine som heller ikke er noen dårlig gate. (Selv om kin-
eserne kanskje synes den er litt liten.) Eller kanskje det er en dårlig gate … her i ørnens nedre bu-
kområde møter jeg nemlig sorg og savn. Der på veggen: Mistet hund! (Fig. 7). ’Jeg har mistet hunden 
min, søndag 12. februar. Hun hadde på seg rødt bånd. Hun er mørkegrå med beige labber og ligner på 
Landstrykeren som liten ( i Lady og Landstrykeren).’
Som om ikke dette er trist nok; det neste jeg ser er ’sukkenes bistro’, ”Le bistrot des soupirs” (fig. 8) . 
Er dette restauranten der folk som har mistet hunden sin, kommer for å sukke sammen? Restauranten 
har undertittel ’hos Raymonde’. Jeg håper Raymonde er en dame som vet å trøste triste gjester. 
Etter å ha krysset Rue de Menilmontant og navigert til høyre inn i Rue des Pyrénées, observert flere 
grupper duer og minst en halal slakterbutikk, ser jeg en liten oase: tesalongen ”Saf-Saf” (fig. 9) hvor 
Adel ifølge hyggelig kamelplakat tilbyr sandwicher man kan ta med seg og orientalske kaker. Og te. 
Egentlig vet jeg at jeg burde ta en pause hos Adel, men her må det være noe fra Nansen-og-Amundsen-
arven som driver meg videre. Himmelen gråner, dagen er på hell og det kan bli regn. Fremad! Jeg ser 
til min forbløffelse at den lokale eiendomsmegleren, ”Century 21”, har dekorert utstillingen sin med 
pinnsvin, ekorn og en bitte liten rev (fig. 10). Størrelsesforholdet mellom dem er slik at ekornet kan ta 
innersvingen på reven når som helst. Hva er det med ekornene i Paris? Det ene jobbet for bankvesenet, 
og dette vil selge meg leilighet. Kanskje en bør være på vakt for ekorn.
Rett nordover bærer det, og jeg nærmer meg ørnens brystkasse. Det aner meg at ørnen er religiøs, for 
den har plassert en kirke omtrent der hvor et smykke ville hengt om ørner hadde brukt halssmykker. 
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Det er Eglise de Jourdain, Jordankirken, tilegnet Johannes døperen. Og her ved kirken er det mye fint! 
Kirkekonditoriet (”La patisserie de l’Eglise”) byr på harer, høner og ei hel ku i sjokolade (fig. 11). Stas! 
Men enda flottere blir det når jeg hever blikket og ser at i etasjen over restaurant ”Le nouvo cosmos” 
ligger selskapslokalet ’Ved den røde rapphøne’ – ”A la perdrix rouge” (fig. 12). Dette er et fugleliv som 
ekspedisjonen kan like! 
Videre nordover på hjørnet Rue de la Villette / Rue des solitaires ligger en tass som fuglene sikkert liker. 
’Sneglen.’ Bar sneglen, eller ”L’Escargot” (fig. 13) for å være presis. Den reklamerer flott for sine ”vodka 
cocktails”, så dette er kanskje særlig et sted for natteravner og nattergaler. Nattergalen trives forresten 
så godt på disse kanter at den like godt har bosatt seg her. Bare se på dørklokka i nr 56! (Rossignol. Fig. 
14) Om den er til nattlig besvær for sine naboer, vites ei.
Ved bar ’Sneglen’ kunne ekspedisjonen brått ha strandet, men heldigvis har ikke sneglen åpnet sine 
dører for kvelden ennå, så jeg strammer meg opp og vandrer siste del av ørnens bringe, opp i halsgro-
pen på den og til venstre – vestover – bortover Rue Botzaris og undersiden av nebbet. Været gråner 
enda mer, men fugler kvitrer i parken bak gjerdet. Utallige hunder med frakk og eier er ute og spaserer, 
og ekspedisjonen registrerer at opplukking av hundeetterlatenskaper er en stolthet i strøket. (Fig. 15). 
Så rusler man der langs parken og kjenner på de første regndråpene da OJOJOJ, jeg sperrer øynene 
opp; er det mulig? Kan noen ha vært på ørnetur her i strøket før meg? Midt i synsfeltet, på den andre 
siden av gata, i Rue Botzaris nr 26, ligger et etablissement ved navn ’Ørnungen’ – ”L’Aiglon”! (Fig. 16) 
Tilfeldig? Neppe! Et innlysende sted å søke nødhavn, kanskje? Nei, ustoppelig er denne oppdageren som 
nå begynner å kjenne beina klage. Jeg runder nebbet, som kanskje kunne kalles Kapp Ørn, hvor det 
finnes en lumsk port der du kan risikere å bli sugd rett inn i ørnegapet (fig 17). Der inne ligger Parc des 
Buttes Chaumont, en av Paris’ eventyrlige små perleparker, med en liten innsjø som slett ikke er en sjø, 
men ørnens øye – med pupill og det hele. (Se fig. 18. der menneskene oppe på knatten nok slett ikke 
aner at de står på en ørnepupill.) Jeg kan ikke tillate meg å forville meg inn i parken nå. Skumringen 
truer. Jeg spaserer ganske kjekt over ørnens isse og nakke mens dyrelivet minker – eller kan det være 
oppdagerens øyne som begynner å sløves? Jeg veksler et blikk med en liten hund i grønnsaksbutikk (fig 
19) og begynner å nærme meg ørneryggen. Kan jeg klare å komme helt ned til stjerten i dag? Gate for 
gate, mørkere og mørkere blir det, og ved Skoggata, Rue des bois, slår fjellvettreglene inn. Ingen skam 
å ta metroen hjem. Skoggata må bli redningen. Den fører fra Boulevard Sérurier og inn til ørnens hjerte 
– Place des fêtes. Det er jo ofte slik, at når bare avgjørelsen er tatt, da blir det meste straks meget 
bedre. Rue des Bois er et godt valg, og sliten og litt motløs ekspedisjon får nye krefter av å se det fine 
treet med vennlig, men bestemt plakat (fig. 20. ’Dette treet liker ikke søppelsekker’), og ikke minst av 
kattunge og kanin i tusmørke på balkong. Jeg er ikke sikker på om de hører hjemme i samme hus som 
de menneskene som ønsker et søppelfritt tre, men jeg velger å tro det. Hyllet inn i et vennlig febru-
armørke rusler jeg til metrostasjonen på Festplassen. Ørnerundturen måtte avbrytes i dag, men jeg er 
fast besluttet på å fullføre rygg og stjert ved en senere anledning. 

*****

Ny frisk! 

15

16

17

18

20

19

21

22



Tre og et halvt år senere, ørneturen del 2.

Ajajaj, en oppdagelsesreisendes planer kan ta tid å få gjennomført! Endelig, den 30. september 2009 
er jeg tilbake på Place des Fêtes, klar til å gi meg i kast med avsluttende ørneetappe. Det er en mild 
og fin høstdag med skiftende skydekke, en riktig god dag for spasering. Men som alle vet, uten mat og 
drikke blir spaseringen laber, så jeg velger å starte med en styrkende lunsj på kafeen Village des Fêtes 
. Jeg velger kalvefilet som jeg tror vil gi den nødvendige sisu. Under måltidet setter jeg meg i zoologisk 
stemning ved å observere en gjeng med duer (representert ved en av dem på fig. 22 som også avslører 
at Village des Fêtes ikke var særlig godt besøkt denne dagen), en brannete katt og to klassiske små 
pariserhunder i bånd. Plassen byr forresten også på flere elefanter (fig 23.), og disse er betydelig mer 
fastboende enn katter og duer. Elefantene er merket med ’Fra to år’. Det betyr at jeg er gammel nok. 
Men det er ganske små elefanter. Og jeg er ganske stor. Så jeg bør nok la dem være festelefanter for litt 
mindre mennesker enn meg. Dessuten har jeg et mål for ettermiddagen: finne igjen sporet av den tapte 
ørn!
Jeg finner det omtrent der kreftene sviktet i 2006, i Boulevard Sérurier. Den gang var det en litt grå og 
gufsen februardag, nå er det en mild septemberdag med gule blader på. Ekspedisjonen er ved riktig 
godt mot, og opplever medgang fra første hushjørne, hjørnet av Boulevard Sérurier og Rue Haxo. Der 
ligger butikken ”Stef et compagnie” som selger leker og ’alt til babyen’, og fra vinduet  titter sjiraffen 
Sophie (fig. 24) på meg. Jeg tror Sophie ønsker meg god tur. 
Opp gjennom Rue Haxo bærer det. Eller skulle jeg si ned selv om det er oppoverbakke? Det bærer iall-
fall nedover ørnens rygg. Gjennom et rolig boligstrøk med sparsomt dyreliv. Når vi ser bort fra en liten 
tennishund og en fugl som roper om ’bobler og baller’ på en reklameplakat i Rue Haxo nr 100. (Fig 25) 
De reklamerer for en utstilling om ’tennis i tegneseriene’ på Paris’ tennismuseum, Musée Roland Gar-
ros. Der har jeg aldri vært. Ikke har jeg gjort meg så veldig mange tanker om tegneserietennis heller. 
Til gjengjeld blir jeg nå ganske godt kjent med Rue Haxo – og et stykke blodig historie. Rue Haxo nr 85 
er merket ”Villa des otages” (’gisselvillaen’), og forskning i ettertid har avslørt at dette er knyttet til en 
hendelse under ’den blodige uka’, ”la semaine sanglante” under pariserkommunen. 52 personer ble skutt 
på dette stedet den 26 mai 1871. Kirken rett ved siden av er bygd til deres ære og bærer navnet ”Notre 
Dame des Otages” – ’Vår Frue for gislene’. Heldigvis behøver jeg ikke kontemplere gislenes endelikt 
så lenge, for i nr 86 ligger konditoriet ”La succulente des tourelles”. Flott oransje fasade og bredt va-
reutvalg; brød, kaker og orientalsk godteri. Og en kjekk kamel i vinduet (fig 26 A). Den er utført i leire 
og har en litt pussig frisyre, men er så absolutt en kjekk kamel. En hare i eget hus (fig 26 B) ser også ut 
til å leve et godt liv i denne vindusutstillingen.
Nå føler jeg at ekspedisjonen er i god stim. Nedoverbakke er det blitt, og jeg traver fornøyd av sted. 
Traver? Hører jeg lyden av hestehover? Ser jeg hester? Ja, så sannelig, hester ser jeg, brannvogn også, 
men lyden er nok inni mitt eget hode. Rue Haxo nr 61 er prydet med en av de flotteste trompe l’oeil-
veggmalerier jeg noen sinne har sett – og som jeg garantert aldri ville fått se om jeg ikke hadde lagt ut 
på ørnetur! Det er ikke vanskelig å leve seg inn i scenen som utspiller seg på veggen, her er ild og røk 
og brannmenn i aksjon. Nå lurer du kanskje på hva som skjer på toppen av stigen – på den delen av fig. 
27 som du ikke ser fordi jeg er en dårlig fotograf med et puslete kamera. Det kan jeg fortelle: Det er en 
brannmann som har klatret opp for å redde ned en svart katt. Slik skal det være! Bildet er laget av en 
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Philippe Rebuffet, og huset som bildet dekorerer, er rett og slett brannmennenes kaserne. 
På det store internettet har jeg funnet flere veggbilder som Philippe Rebuffet har malt. De finner du her 
om du er nysgjerrig. 
http://rebuffetphilippe.blogspot.com/search/label/Peintures%20murales
Tilbake til Rue Haxo og ørnens nedre ryggregion. Jeg passerer metrostasjon St Fargeau på Place St 
Fargeau som viser seg ikke å ha noe som helst med noen helgen å gjøre, men er oppkalt etter adels-
mannen Louis-Michel Lepeletier, marki av Saint-Fargeau, en adelsmann som ble revolusjonær i hine 
hårde revolusjonsdage. Det hjalp ham visst ikke det minste, han døde samme dag som Ludvig 16. Riktig 
nok ikke på skafottet. Han ble myrdet. 
Videre ned gjennom Rue Haxo møter jeg omtrent bare duer, men når Rue Haxo går over i Rue Etienne 
Marey, er jeg tydeligvis på vei inn i bjørneterreng. Først støter jeg på en uttrykksløs isbjørn (fig. 28) og 
så en riktig blid, blå gassbjørn (fig. 29) som holder til på en bensinstasjon. Ekspedisjonen er i ferd med 
å nå ørnestjerten, og ved behov kunne jeg her fått stelt håret. Her ute i halefjærerene ligger nemlig 
frisør ”L de la colombe” (fig. 30). Navnet er en lek med bokstaven L og ordet ”aile”, noe som gir betyd-
ningen ’duevingen’, så den som døpte salongen, har nok ikke skjønt at det burde vært ’ørnestjerten’. 
Men navnet er fint lell, synes jeg. Jeg rusler helt ut på stjerten og titter litt på verden fra det ståstedet, 
slår fast at jeg kan gå på kafeen ”Country Bar”, men snur om og vender nesen nordvestover langs 
stjertens underside og Rue du Capitaine Marchal. Den er ikke så lang, men går riktig kjekt på skrå. 
I neste gate, Rue du Surmelin, treffer jeg en riktig blid gris som strengt tatt heller burde gråte, siden 
den bor i en slakterbutikk, men den er flott uansett, med et smittende smil (fig. 31). Oksen som re-
klamerer for kosherdelikatesser i Avenue Gambetta nr 123, har kanskje en noe mer utviklet realitetsop-
pfatning. Den har  iallfall lagt ansiktet i noe mer alvorspregede folder (fig. 32). Jeg undres på om 
alvoret skal ta overhånd nå helt på slutten av turen, for det ser sannelig litt trist ut for kua (fig. 33) 
utenfor ”L’Alpage” – en butikk med oster og andre godsaker fra alpene – også . Det er ikke akkurat 
noen tilværelse av ”kua i den grønne eng” som tilbys henne. Men jeg velger å se henne som ei gledesku 
likevel. Det samme gjør jeg hva angår de aller siste dyrene jeg møter på ferden; to sommerfugler på 
tilbud hos begravelsesbyrået Rebillon (fig. 34). Ingen grunn til å se dystert på dem selv om de bor akku-
rat der de bor. Den lille gravhilsenen som kan leses bak sommerfuglene, er også hyggelig bare en velger 
å se den slik. Det står ”En souvenir des bons moments partagés” – ’Til minne om hyggelige øyeblikk vi 
har delt’. Nå er det bare noen meter fram til Place Gambetta, stedet hvor jeg startet turen ørnen rundt 
for mer enn tre og et halvt år siden. (fig. 35). Solen skinner, kafébord lokker, jeg tar et glass og skåler 
for den østparisiske ørnen med fest i hjertet, Aquila lutetiana orientalis corde festivissimo praedita. Vel 
blåst, Gamle Ørn!
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