
sen aner du i arkitek-
turen blant annet i cita-
dellet og flere kirkebygg
i gamlebyen. I eldre tider
tok britene også regien
over gatenavn. I dag er
det fransk over hele fjøla.

Québec City er en an-
nerledes by. Ikke bare
har den Nord-Amerikas
eneste bymur. Regionho-
vedstaden er også delt i
en øvreby og en nedreby.
Og gamlebyen nede ved
elvebredden er en sjar-
merende miks av lysløy-
pe, småbutikker og tu-
ristfeller. 

På kanten av øvrebyen
troner landemerket Fair-
mont Le Château Fronte-
nac. Du vet at du har sett
hotellet før, men husket
kanskje ikke at det be-
fant seg i Québec?

Hovedfeiringen av
400-års jubileet er lagt til
juli neste år. Men Roxan-
ne Saint-Pierre reklame-
rer gjerne for et besøk i
vintersesongen.

– Vi har lange, kalde,
snørike vintre her. I ste-
det for å ta den som en
årlig straff, gjør vi cana-
diere det meste utav års-
tiden: Vi har vinterfesti-
val, masse snøaktiviteter
for alle generasjoner. På
det gamle slagfeltet midt
i byen, Plains of Abra-
ham, kan du gå på ski he-

til oktober at Samuel de Champlain slo leir her 3. juli 1608.
er. Turister fristes med verdensarv, romantikk og aktiviteter året rundt.

le vinteren. Du må ikke
langt utav byen for å kjø-
re snowboard eller alpint
heller, lokker hun. 

Og blir det for ille, går
de i ishallen. Ishockey er
nasjonalsporten. Som
ekstra krydder i jubi-
leumsåret er Québec Ci-
ty vertskap for ishockey-
VM i mai.

borghild.fiskaa@aftenbladet.no

turistfeller. Gata snor seg langs bymuren. 

PELSMOTE: 
Pelsindustri har
naturlig nok en
sterk stilling 
i vinterkalde 
Québec. Det
dreier seg ikke
lenger bare om
minkkåper og
revepelser. 
Unge, canadiske
designere byr
på nye, 
spennende 
kreasjoner med
pels. Som luer,
like nødvendig 
i Québec som
regntøy 
i Stavanger.

ÆLLINGBOLCHER: Boken «Det dyriske København» er en bok som ser byen gjennom dyreøyne, 
forfattet av Tor Åge Bringsværd, Roger Pihl og Eilert Sundt. De fant blant annet konturen av 
H. C. Andersens (bildet) grimme ælling. Nå blir funnet snop – ællingbolcher – en helt egen 
dropstype med en søt liten andunge som kjerne. Søtsakene lages av dropsfabrikken Sømods 
Bolcher i Nørregade, som fortsatt lager 77 ulike dropstyper etter oppskrifter fra 1891.

Norske forfattere bak dansk snop

i 400

QUÉBEC CITY

� HOVEDSTAD i den canadiske regionen 
Québec.

� QUÉBEC CITY har cirka 500.000 innbygge-
re.

� LIGGER VED St. Lawrence-elva og har vært
en viktig havn og brohode for cruisetrafikk.

� BYMUREN deler Québec i en øvre og nedre
by. Byen er den eneste i Nord-Amerika som om-
kranses av mur.

� I 1985 havner det historiske kvarteret på
Unescos verdensarvliste.

� I 1974 vedtok regionens parlament at
fransk er offisielt språk. 83 prosent av befolk-
ningen har fransk som førstespråk.

� I JULI 1608 slo franske Samuel de Cham-
plain seg ned og grunnla byen som siden ble
Québec.

� BRITENE OVERTOK makten etter slaget på
byens «Marka», The Plains of Abraham, i 1759.
De beholdt herredømmet i 200 år.
400-ÅRS JUBILEET skal markeres heftig og 
inkludere byens borgere og tiltrekke seg 
titusener utenfra, fra nyttår til oktober 2008.

� FORMÅLET med markeringen er å 
overbevise seg selv og verden medhva byen
står for i dag. Å styrke selvfølelsen.

� TURISTMAGNET er Québec City allerede,
med seks millioner besøkende årlig. 
Ny flyplass og nye direkteruter til utlandet, 
spesielt Frankrike og USA, skal sende nye 
titusener til byen.

� CIRQUE DU SOLEIL, det verdensberømte
nysirkuset, ble etablert av lokale gateartister 
i Québec City i 1984. Sirkuset setter punktum
for jubileumsfeiringen med eget show for
15.000 tilskuere i oktober neste år.

� SJEKK UT mer om byen og 2008-
aktivitetene på

www.quebecregion.com www.que
bec400.qc.ca

�NORGE HENGER ETTER: Nye tall fra Verdens Turistorganisasjon 
(UNWTO) viser at Norge fortsatt henger etter både Sverige og Danmark

i konkurransenn om turistene. Turistinntektene i milliarder dollar viser 9,1 i
Sverige, 5,3 i Danmark og 3,8 i Norge. USA ligger på inntektstoppen
med 85,7 milliarder dollar.
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