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”Den rosa 
byen”
Toulouse er porten til Sørvest-Frankrike, og har alt 
det en fransk storby kan by på. I ”den rosa byen” 
hersker det likevel en koselig småbystemning.
Tekst og foto: Hege Stormbringer

Småbystemning i Toulouse: 

✦  – Vi har alt. Bare ikke overflod av turister, 
sier kelner André Millet. Selv om Toulouse er 
Frankrikes fjerde største by, fremstår den like-
vel litt småbyaktig med en avslappet stemning. 
Elven Garonne renner sakte gjennom byen, 
og historiske monumenter, kanalbåter og stier 
går langs den. Toulouse har likevel alle de fasi-
litetene som andre storbyer har: vakre bygg-

verk, spennende historie, unike severdigheter 
og utallige shoppingmuligheter. Byen er kjent 
for de rødrosa mursteinbygningene og blir 
kalt ”den rosa byen”. Byen er også hjertet i 
området Occitania, og blir kalt ”porten til 
Sørvest-Frankrike”. Etter glansperioden i 
middelalderen er byen smekkfull av vakre 
katedraler, museer og monumentale byggverk. 

De fleste turistene kommer for å besøke rom-
fartssenteret La Cité de l’espace der man kan 
”gå på månen”, eller besøke fabrikken som 
bygger Airbus-flyene og oppleve byggingen av 
verdens største fly, A-380. Men Toulouse har 
mye mer å by på. Vi tok en smak av det som 
var mest fristende for oss damer.  

Sør-Frankrike er kjent for god rødvin. Og 

▲

Hva passer vel bedre enn en rosa butikk i det 
som kalles den rosa byen?

Smale, sjarmerende gater med koselige 
butikker er med på å gi Toulouse små-
bystemning.
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Reisefakta
Reisen: Det går ikke direktefly fra Norge til 
Toulouse, men KLM, British Airways, Air 
France og Lufthansa flyr daglig til Toulouse 
med mellomlanding i Amsterdam eller Paris. 
Vi kom oss greit ned med KLM på ca. fire 
timer med mellomlanding på Schiphol. Tur/
retur kom prisen på under 2000 kroner.
Valuta: Euro.
Språk: Fransk.

3 GODE HOTELLER
Grand Hotel de l’Opera (1 Place du Capi
tole): Firestjerners hotell midt i sentrums

kjernen – på Place du Capitole.
Hotel St. Claire (29 Place Nicolas Bache
lier): Hjemmekoselig trestjerners hotell med 
autentisk fransk stemning, i hjertet av Tou
louse.
Hotel Garonne (22 Descente de la Halle 
aux Poissons): Koselig tostjerners hotell med 
fin beliggenhet. Spør etter hjørnesuite nr. 
29 eller juniorsuite nr. 27, som har utsikt 
over Garonne. 

4 GODE SPISESTEDER
Le Bon Vivre på Place Wilson (15 Bis Place 
du Président Thomas Wilson): Her spiser 
mange av de lokale, og her serveres også 

den lokale retten cassoulet. 
Les Jardins de l’Opera (3 Rue Perche
pinte): På Place du Capitole kan du spise ele
gant mat i en innglasset bakgård. 
Tante Margit (3 Rue Perchepinte): Siri 
Harildstad og Cyril Guenard serverer laks på 
kreative måter. Til dessert kan du prøve en 
kvæfjordkake med fransk vri. 
Bistrot de l’Etoile (6 Rue de l’étoile): Liten, 
koselig restaurant i art nouveaustil med 
hyggelige priser. Restauranten ligger i de 
trange gatene mellom Canal de Midi og 
sentrum.

TING Å GJØRE I TOULOUSE:

La Cité de l’espace (Avenue Jean Gonord): 
2014 er romfartsåret, og på romsenteret 
kan du blant annet observere planetene og 
solen, i nåtiden og i fullt dagslys. En fullver
sjonsutgave av den russiske romraketten 
Sputnik fra 1957 kan også sees her.
Graine de Pastel (4 Place SaintEtienne): 
Spaet der de har ulike behandlinger av 
huden med produkter basert på den lokale 
planten vaid. En deilig opplevelse for kropp 
og sjel. 
Elven Garonne: Den pittoreske elven ren
ner langs byen, og fra broen Pont Neuf får 
du vakker utsikt. Om kvelden er den kledd i 
en imponerende belysning. Garonne er en 

del av Canal du Midi som forbinder Atlan
terhavet med Middelhavet, og renner tvers 
gjennom Toulouse. Den ble bygget over 20 
år av 12 000 menn, og sto ferdig på 
1700tallet. I dag er den på Unescos ver
densarvliste. Å spasere langs elven med en 
piknikkurv full av franske godsaker må opp
leves!
Discovering Toulouse: I to timer hver lør
dag fra aprilnovember, kan man være med 
på en engelskspråklig guidet tur rundt i 
gamlebyen, se rådhuset Capitole, SaintSer
ninbasilikaen, private byhus fra renessanse
perioden og nyte vakker utsikt langs elven 
Garonne (www.toulousevisit.com).  

Greeters: Hvis du ikke vil gå i flokk, kan du 
heller leie deg en såkalt lokal ”greeter”, en 
lokal person som guider deg rundt etter 
dine interesser (www.toulousegreeters.fr).
Sykkel: Eller du kan leie deg en sykkel. Tou
louse er temmelig flatt og en grei by å ori
entere seg i (www.velo.toulouse.fr).
Place du Capitole: Det store torget foran 
Capitole er en opplevelse i seg selv, og 
rundt den ligger mange hyggelige kafeer 
der du kan nyte et glass vin i det milde kli
maet.
Katedraler og kirker: Dersom du liker 
gamle kirker, står ikke Toulouse tilbake for 
Paris på noen måte. Opplev for eksempel 

blant annet har patentert et antialdringsstoff 
fra frøene. Nå har de bygget opp et spa der 
kunder kan nyte de naturlige ingrediensene 
på huden. 

Perfekt etter en dag med trasking i byens 
gater. 

i området ved place du Capitole 
og Victor Hugo ligger Galeries Lafayette 
samt fine restauranter og butikker. Men der-
som du er mer interessert i å vandre langs 

andebryst, gås og fete oster. Toulouse har også 
sin egen spesialitet: Toulouse cassoulet, en 
lokal pølsevariant laget av and og svin, tradi-
sjonelt servert med bønner. Frankrike i seg 
selv er gourmetenes mekka, og når du i tillegg 
kan få en spansk smak på toppen av det hele, 
er lykken komplett for matelskere. Siden Tou-
louse ligger nær Spania, har noe av kulturen 
blitt påvirket derfra. Flere dager i uken kan 
man blant annet få tapasretter på restauran-
tene. Det beste av alt er at det stort sett er bil-
ligere her enn i resten av Frankrike. Minuset 
er at matserveringen stenger klokken 16, og 
ikke åpner igjen før 19. Kjekt å vite dersom du 

har gått hele dagen på høye hæler og endelig 
dumper ned for å få litt mat rundt norsk mid-
dagstid.

Det er da historien til de blå dørene kan 
fortelles. Og ved å åpne en av dem kan du få 
høre hvordan en lokal plante på ny overrasker 
med sine egenskaper. 

i den gamle bydelen i Toulouse 
møter vi gründerne bak hudpleieproduktene 
”Graine de Pastel”. Carole Garcia og partne-
ren Nathalie Juin har gjenoppdaget egenska-
pene til planten vaid, som for flere hundre år 
siden var med på å gjøre Toulouse-området til 

et av de rikeste i Europa. Planten gir en eks-
klusiv blåfarge når bladene tørker. Det er 
denne blåfargen som har gitt dørene i byen 
sitt spesielle særpreg. Garcia mente imidlertid 
at denne planten også måtte ha andre, helse-
messige egenskaper, særlig fordi den tradisjo-
nelt ble brukt som et sårhelende middel. Så da 
hun slo seg sammen med farmasøyten Natha-
lie Juin for ti år siden, bygde de langsomt opp 
hudpleiemerket som er basert på frøene til den 
samme planten. 

– Forholdet mellom de ulike omega-fettsy-
rene i frøet er særlig gunstig, og stimulerer 
kollageninnholdet i huden, sier Garcia, som 

2. 

3. 

1

3

▲
▲

1. Canal du Midi forbinder Garonneelven 
med Middelhavet. 
2. Det finnes mange små butikker i 
gatene rundt Place de Saint Etienne.
3.Mye god mat og drikke på en av byens 
mange restauranter.
4. I slutten av juni er det internasjonal 
tangofestival i Toulouse. 
5. I området ved Place du Capitole ligger 
fine restauranter og butikker.
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Notre Dame de La Dalbdekirken, St. Eti
ennekatedralen, SaintSerninbasilikaen 
eller Jakobinerkirken. 
Vakre hager: Jardin de Grand Rond, Jardin 
Royal, Parc de la Maourine, Jardin Japonais, 
Georges Labitmuseet. 

SHOPPING:
Hudpleie: Produkter av den lokale planten 
vaid. På Graine de Pastel (4 Place SaintEti
enne) får du blant annet kjøpt antialdrings
produkter uten parabener og med 
dokumentert effekt på kollagengjenopp
bygging i huden. 
Lokale spesialiteter: På husbåten La Mai

son de la Violette (Boulevard Bonrepos), kan 
du kjøpe produkter laget av fioler, som for 
eksempel sjokolade, såper og sukkertøy.
Lokal mat og vin: Foie gras de Gers, Vin 
fra Gaillac, Cahors eller Fronton og armag
nac (lokal brandy). Hver søndag kommer 
lokale bønder til SaintAubinkvarteret med 
egg, pølser, ost, frukt og honning. På El 
Canaille (39 place des Carmes) kan du blant 
annet kjøpe med deg spanske spesialiteter 
av høy kvalitet, som serranoskinke og man
chegoost.  
Interiør: På Place du Capitole, er det et 
stort marked hver onsdag med forhandlere 
fra hele verden, mens Boutique Christian 

Lacroix (26 Rue Croix Baragnon) serverer en 
mer luksuriøs interiørverden. 
Knapper: Au roi du bouton, knappekongen 
(15 Rue Des Puits Clos). Er du glad å sy og 
liker knapper? Da er dette butikken for deg. 
Her finnes knapper i alle tenkelige former 
og fasonger. Og har du ikke bruk for knap
per – så får du det plutselig etter et besøk 
her. 
Shoppingsentrene Espace Saint George 
(51 Bis Rue de rempart SaintEtienne) og 
Galeries Lafayette (4–8 Rie Lapeyrouse) kan 
by på det meste, men ønsker du uavhengige 
butikker og smale, koselige gater, er områ
dene rundt Place de SaintEtienne stedet. 

sjarmerende små smug og finne uavhengige 
butikker med høy kvalitet, må du spasere litt 
utenfor sentrumskjernen til området ved St. 
Etienne-katedralen. Her finnes smale, bro-
stensbelagte gater og gamle bygninger tett i 
tett, med interiørbutikker, eksklusive veskebu-
tikker, butikker med yogautstyr, patisserier 
med alskens fristende franske bakverk og fine 
vintagebutikker. Kosmetikk, vin og te. Og 
midt oppe i det hele ser vi et norsk flagg og en 
restaurant som kaller seg for ”Tante Margit”. 

Innenfor dørene er norske Siri Harildstad 
Guenard hektisk opptatt med å skjære laks. 
Hver dag serverer hun laks på ulike måter til 
kresne franskmenn. Og kvæfjordkake til dess-
ert. For ti år siden valgte Siri og mannen, 
Cyril Guenard, å bosette seg i Toulouse. Fordi 
byen har ”alt”.

– Det er like langt til fjellene som til Mid-
delhavet, og selv om vi ikke bruker noen av 

delene så mye, så har vi i alle fall muligheten, 
sier Siri som stortrives i Toulouse. Sammen 
med mannen driver hun restauranten som er 
oppkalt etter tanten hennes; Margit. 

Cyril, som opprinnelig er fra Paris, mener 
folk er varmere og mer vennlige enn i hoved-
staden. I tillegg har den omtrent alt det som 
Paris har å by på. Så nær som Eiffeltårnet. 
Dessuten føler man seg trygg i Toulouse. Og 
for første gang i Frankrike opplever vi at 
franskmenn kommer bort og lurer på om vi 
trenger hjelp til å finne frem. De virker opp-
riktig glade for å ha besøk av turister i byen.

Siri og Cyril mener det perfekte tidspunktet 
for å reise hit er april. 

– I april og mai er Toulouse på sitt vakreste. 
Da springer løvet på trærne ut og det begyn-
ner å bli varmere i været. Å rusle langs den 
pittoreske elven Garonne, som går gjennom 
byen, vandre over broen Pont Neuf eller sette 

seg ved bredden med en piknikkurv full av 
franske godsaker en varm vårdag, er å anbe-
fale. Det er også nå rugbysesongen starter. 
Rugby er sjelen til innbyggerne i Toulouse, og 
både kvinner og menn er levende interessert i 
det lokale laget. 

Byen er full av hoteller på grunn av Airbus-
fabrikken. Men reiser du på budsjett og vil bo 
sentralt og greit, er Hotel St. Claire å anbe-
fale. Her får du, uten ekstra tillegg i pris, en 
autentisk, fransk frokost servert på sengen 
eller en kopp varm kamillete når du legger 
deg. Det føles nesten like hjemmekoselig og 
deilig som å komme hjem til mor. ✦

1. Carole Garcia gjenoppdaget den lokale 
planten vaid, og driver eget spa. 
2. Ekte og fristende fransk bakverk finner 
du i byens patisserier.
3. Utenfor sentrumskjernen til området 
ved St. Etienne-katedralen finner du inte-
riørbutikker og vintagebutikker.

1. 2. 3.


