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Eze Village tillhör de mest själv-
klara besöksmålen på Rivieran, 
så nära Nice, men varför inte hop-
pa över trängseln i byn och titta 
på den uppifrån istället? Sätt på 
vandringsskorna, kör upp till Fort 
de la Revère och gå en enkel tur 
på sex kilometer och njut av svår-
beskrivligt vacker utsikt från ber-
get Simboula.

Vandra lätt och vackert 
ovanför Eze

Bara 15 km från Nice, längs La 
Grande Corniche, ligger Col 
d’Eze. I korsningen där, kör 

vi inte ner till byn Eze utan åt andra 
hållet, upp i naturparken Grande Cor-
niche, förbi det öppna observatoriet 
Astrorama och upp till den stora par-
keringen vid Fort de la Revère. 

Plötsligt är vi 700 meter över havets 
yta där nere och står inför en av de 
vackraste utsikterna på Rivieran.

Fågelskådning
Vi börjar vår vandring med att gå upp 
på baksidan av fortet och beundrar 
utsikten upp mot de vackra bergen i 
nationalparken Mercantour. Mäktiga 
att se sommartid och stiligt snötäckta 
vintertid. Här nere vid havet kan man 
ju vandra året om och väljer själv vil-

Från utsiktsplatån intill Fort de la Revère är utsikten magnifik – vid klart väder ser man Saint-Tropez-udden åt väster och San Remo åt öster. 
Rakt nedanför oss ligger Eze Village.

Längs vår vandringsled finns 
en utsiktspunkt för ornitologer, som räknar 

flyttfåglar året om. Resultatet kan lätt 
avläsas på deras tavla.

När vi kommit en bit ner längs vägen på nordsidan berget, 
tar vi av mot La Turbie.

Vår vandring har fin utsikt i 360 grader – vi njuter 
av såväl havet som ”gräddbullarna” i Mercantour – högsta topparna 

på en bit över 3000 meter över havet.

Från den bortre toppen, La Forna, ser vi ner över La Turbie 
med det mäktiga Trophée d’Auguste, förbi Monaco där bakom 

och bort till Bordighera och San Remo.

Fort de la Revère användes av Vichyregimen under andra världskriget. 
Här placerades bland andra tillfångatagna engelska flygare. 

Ett projekt finns för restaurering av fortet, men pengarna har inte satts till. 

Litet kul med de båda tunnlarna längs den gamla militärvägen 
på bergskammen. 

ken skrud bergen ska ha när man nju-
ter av dem på håll.

Själva går vi runt fortet och hamnar 
vid ett fågeltorn. Här har ornitologer 
ett perfekt ställe att studera flyttfåg-
lar på, mest rovfåglar. Resultatet av 
deras senaste studier brukar finnas på 
en stor skylt vid tornet.

Vi går vidare, nu på vägen ett stycke. 
Här finns ett Maison de la Nature – 
vad vi i Sverige brukar kalla naturum 
– med information om växter och djur 
på bergen vid havet.

Enkel prövning
Nu väljer vi att gå åt vänster, öster-
ut längs baksidan på det långsträck-
ta berget. Först nedåt på en grusväg, 
byggd för att brandbilar ska kunna 
köra på den i händelse av skogsbrand. 
Efter några kurvor viker vi av på en 
stig åt höger, riktning la Turbie. 

Smått stenigt några hundra meter, 
men sedan blir det både slätt och 
plant. Lätt att gå och nere åt vänster 
ligger motorvägen med sin betalsta-
tion. Efter ett par kilometer en kors-
ning. Här tar vi höger och får vand-
ringens största prövning – en backe 
upp till toppen Forna. 90 höjdmeter, 
som klaras av på en kvart. Blir man 
trött är det bara att stå still och samla 
kraft av utsikten upp mot bergen.

Väl uppe kan man ta paus på en bänk 
med strålande utsikt mot La Turbie 
och dess magnifika romerska monu-
ment, Trophée d’Auguste. Här börjar 
vägen tillbaka och det är den enklaste 
delen av vandringen. Här går nämli-
gen en gammal militärväg tillbaka till 
Revère längs kammen på berget. 

Se Korsika
Efter några hundra meter tar vi lunch-
paus då vi äter vår matsäck i 
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Det enda jobbiga i vandringen är den 90 
höjdmeter höga backen upp till la Forna, 
men den klaras på en kvart med Janne 

Ternebrink som tätkarl.

Medlemmar ur Rivieraklubben tar skön paus efter uppstigningen till La Forna. 
Härifrån är utsikten värd hela ansträngningen.

Uppifrån La Forna och Simboula kan man ibland se Korsika tydligt i sydost. 

Framför Fort de la Revère finns en utsiktsplattform med en informationstavla. 
Ett behagligt slut på vår vandring runt berget ovanför Eze och La Turbie.

Text och foto: Henrik Moberger
henrik@moberger.se

gräset och tittar ut över havet. Ibland 
kan man se Korsika tydligt härifrån.

Längs vägen finns många krigsmin-
nen i form av skyttevärn och rum för 
vapendepåer. Här och var finns ock-
så skyltar med information om växter 
och djur, liksom om geologin i dessa 
kalkstensberg.

Två tunnlar går vi igenom. Runt dessa 
kan man se det stora arbete som gjor-
des nyligen, då berget säkrades mot 
ras. Under nästan två år var vägen, 
liksom ibland cornichen nedanför, 

Att vandra ovanför 
Eze Village 

Vår vandring beskrivs i detalj i bok-
en Les 30 plus beaux sentiers Chami-
na Alpes-Maritimes, som kan köpas 
hos de flesta bokhandlare. Gratis-
boken hos turistbyråerna, Les gui-
des RandOxygène – Pays Côtier har 
en variant där man går från Eze 
Village upp till Revère och ner igen. 
Man kan också utgå från La Turbie 
och får då litet mer stigning. Den vä-
gen beskrivs i en vandringsbok om 
Provence på svenska, som kommer 
ut senare i vår.

Vandringsorganisationen FFRP (Fé-
dération Française de la Randonnée 
Pédestre), som Rivieraklubben är 
medlem igenom sin vandrings-
försäkring, har allt tänkbart om van-
dringar på sin hemsida: 
ffrandonnee.fr

Även RandOxygène har en mycket 
innehållsrik websida med hund-
ratals vandringsförslag i såväl 2D- 
som 3D-format: 
randoxygene.departement06.fr

För övriga departement finns också 
mycket information på nätet. Goog-
la på ordet randonnee och lägg till 
siffran för departementet, så hittar 
du säkert mycket spännande.

Vandringen går i en av de största av 
Alpes-Maritimes 19 Parcs Naturels – 
Grand Corniche. Den är på 712 hek-
tar. På departement06.fr finns mer 
information om dessa naturparker 
och på marcantour.eu finns allt om 
nationalparken Mercantour.

stängd under arbetets gång. Till sist 
går vi asfaltvägen upp mot fortet igen 
och får se hur det ser ut framifrån. 
Där finns också en utsiktsplatå med 
en informationstavla som beskriver 
det vi ser där nere.

Den totala sträckan är knappt sex ki-
lometer och nivåskillnaden cirka 150 
meter. Ett alternativ är att gå militär-
vägen fram och tillbaka för att minska 
höjdskillnaden.

Vill du bo i Frankrike 
då fråga oss

Hos Nykredit i Cannes har vi fokus på 
helhetsrådgivning, och vi kan därför 

hjälpa dig med både finansiering 
av din franska bostad och förmedla 

professionell rådgivning när det gäller 
dina investeringar och din förmögenhet.

LÄS MER WWW.NYKREDIT.SE

Nykredit Representative Office Cannes 
13, Rue des Etats-Unis, F-06400 Cannes

Tel.: +33 493 39 10 10  
cannes@nykredit.dk
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“Sentier littoral” – strandstig längst i söder på halvön Giens, Hyères. Foto: Nils Ingvar Lundin

Sedan 1994 är allemansrätten 
inskriven i en av Sveriges fyra 
grundlagar. En lag som i en 
fransmans ögon verkar mycket 
exotisk. Rätten att få vistas i na-
turen, även på privatägd mark. 
Vilka regler gäller i Frankrike?

Allemansrätt 
– glöm det!

Den svenska allemansrätten -  Le 
droit de libre accès à la nature, 
är för alla svenskar en självklar-

het. Friheten att i skogen få plocka vilda 
blommor, bär och svamp. Vi kan röra oss 
fritt i nästan alla miljöer, om vi inte är för 
nära ett hus eller går in på en åker och 
skadar odlingar. Det går också bra att gå, 
cykla, rida och åka skidor på en privat 
väg. Vi har även rätt att tälta minst en 
natt utan att be om lov. Allemansrätten 
ger oss också möjligheten att bada, ankra 
och tillfälligt förtöja en båt vid en brygga 
eller boj något enstaka dygn.

Tälta med tillstånd
I Frankrike gör man skillnad på att tälta 
ute i naturen - camping sauvage och att 
övernatta i en sovsäck under bar himmel 
– bivouac. När det gäller att tälta är det 
olika regler för varje kommun men man 
måste alltid be markägaren om lov. Att 
sova en natt i en ryggsäck, med ett en-
kelt vindskydd, går bra om man kan be-
visa att man var ute på strövtåg och att 
vandringen ska fortsätta när solen gått 
upp. På Korsika är det helt förbjudet att 
tälta under sommaren utanför angivna 
områden på grund av brandrisken. Det 
är även otillåtet att tälta i samtliga fran-
ska nationalparker.

Stränga båtregler
Att övernatta med båt i Frankrike är 
knepigare än i Sverige. Du har inte 
rätt att lägga till vid en privat boj eller 
brygga om du inte är i sjönöd. Det finns 
gästhamnar längs med kusten men de 
kan ofta vara fullbelagda. Lyckas man 
få en plats kostar en övernattning för en  
medelstor båt cirka 50 euro.

Välj rätt strand
Tack vare Sentier littoral finns en all-
män tre meter bred remsa längs Frank-
rikes alla kuster. En promenad på totalt 
460 mil. Det går bra att bada utmed 
havet men man får inte lägga sig på en 
privat strand, plage privée, om man 
inte betalar en avgift. Att hyra en solstol 
över dagen kostar mellan cirka 15 och 
30 euro. På den allmänna stranden, pla-
ge publique, har du rätt att ta med dig 
något bekvämt att sitta eller att ligga på 
och ett parasoll.  

Helig fransk hemfridszon
I Sverige har man rätt att gå på en privat 
väg. Frankrike har inte samma generösa 
regler. 

Här gäller det att akta sig! Se upp när 
ni promenerar i skog och mark där skyl-
tar anger att det pågår jakt – chasse en 
cours. Rådet är att hålla sig till väl mar-
kerade stigar och vandringsleder. 350 
personer har omkommit i olika jakto-
lyckor sedan år 2000.

Jessica Holmertz
rivieranytt@rivieraklubben.com


