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Under de snart femtio år som 
gått har presidenternas intres-
se för att komma till Fort de 

Bregançon varierat. Därför är det se-
dan sommaren 2014 öppet för besök 
för allmänheten efter beslut av presi-
dent François Hollande, en av de pre-
sidenter som visat minst intresse för 
att vara där.

”Fort de Brégançon” är de franska 
presidenternas sommarpalats – 
eller Frankrikes Harpsund för att 
göra en jämförelse. Det var pre-
sident Charles de Gaulle som tog 
beslutet om detta i januari 1968, 
men själv var han inte särskilt in-
tresserad av att vistas där.

Fort de Brégançon – för 
presidenten eller för folket?

Det ligger högt och vindlande vackert. Visst går tankarna till någon äventyrlig och mustig gammal fransk äventyrsroman. 
Här är det öppet för allmänheten att se och att kunna drömma sig bakåt. Och utan större ansträngning känna historiens spännande vingslag.
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Rivieraklubben ”intar” Fort de Brégançon. 
Eva Nilsson tar täten!

Lars-Gösta och Anita Gustavsson bor i Sundsvall och La Garde-Freinet. – Besöket gav 
mig mycket lärdom, säger Lars-Gösta, som trodde att han kände till fortets alla hemligheter. 

– Det mest intressanta var besöket i rummet med alla presidentporträtt 
och genomgången av alla som varit här, säger Anita.

Det finns många vackra terrasser 
och parkanläggningar på fortet. 

Nils Ingvar Lundin
nils.ingvar.lundin@telia.com

Byggt för försvar
Fortet ligger på en liten ö med en 
smal landförbindelse. Det byggdes 
en gång för att försvara vattnen ut-
anför Hyères och inloppet till Toulon. 
Brégançons historia går tillbaka till 
600-talet men det var först 1483 som 
fortet uppfördes på nuvarande plats. 

Under alla krig och konflikter sedan 
dess har fortet haft stor betydelse.

Sedan tre år tillbaka är det alltså öppet 
för enskilda besök under sommartid. 
För grupper kan tider bokas under hela 
året. Det finns guidning på franska el-
ler engelska och besöket tar ungefär 

två timmar. När Rivieraklubben var där 
hämtades vi med buss och blev körda 
800 meter från huvudgrinden över den 
smala vägen fram till ön. Vi fick inte 
promenera själva.

Får inte se alla rum
Som besökare får man inte se alla rum. 
De mest privata delarna med sovrum 
och badrum hålls stängda. Däremot fick 
vi se förrummen och rummen där offi-
ciella gäster har tagits emot, den magni-
fika matsalen och presidentens kontor. 
Även den salong som används som ka-
pell fick vi besöka.

Fort de Brégançon är ursprungligen 
byggt som just ett militärt fort och där-
för känns det kanske inte riktigt som 
om man befinner sig inne i ett slott. Det 
mest storslagna är utemiljöerna med 
vackra terrasser och välskötta parkan-
läggningar. Allt med en fantastisk ut-
sikt mot Hyères i väster och sedan mot 
Les Îles d´Or (guldöarna) Porquerolles, 
Port Cros och Île du Levant.  

Presidenternas 
Fort de Brégançon
Den förste president som övernattade 
på Fort de Brégançon var Charles de 
Gaulle. Det var i augusti 1964 när han 
var i Toulon för att fira 20-årsminnet 
av de allierades landstigning i Proven-
ce. Hotellen i området var överbokade 
och han erbjöds då logi i detta mili-
tära fort. Han har senare skrivit att 
han upplevde natten som cauchemar-
desque (mardrömslik), i en alldeles 
för liten säng och attackerad av mygg. 
De Gaulle svor att aldrig mer återvän-
da, men ändå var det han som den 5 

januari 1968 tog beslutet att göra Fort 
de Brégançon till officiellt sommar- 
residens för republikens president.

Georges Pompidou var den förste 
president som med sin fru Claude re-
gelbundet semestrade här. De inredde 
residenset efter egen smak och kom 
även ner under veckohelger, sommar 
som vinter. 

Efterträdaren Valéry   Giscard d´Est- 
aing och hans fru Anne-Aymone till-
bringade påsken och sommarsemes-
tern 1976 på Fort de Brégançon, två 
år efter att han tillträtt som president. 
I sin valkampanj 1978 gav han en 
TV-intervju på fortet. Han noterar i 
sina memoarer att han skrev autogra-
fer på vägen tillbaka och hälsade på 
folket från öppet bilfönster.

François Mitterand tillbringade inga 
semestrar på fortet, men i augusti 1985 
tog han emot tyske förbundskanslern 
Helmut Kohl. Han hade även ett möte 
på plats med irländske premiärinistern 
Garret FitzGerald.

När Jacques Chirac blivit vald till 
president 1995 åkte han ganska snart 
till Fort de Brégançon med hustrun 
Bernadette. Hon uppskattade mycket 
att vara där. De besökte ofta byn Bor-
mes-les-Mimosas där de också deltog i 
mässan. Ofta såg man bilder i Var-Ma-
tin när presidentparet hälsades av lo-
kalbefolkningen i ett bain de foule, som 
kan översättas med folkbad. 

Chirac hade också interna möten på for-
tet och 2001 bjöd han in den algeriske 

presidenten, Abdelaziz Bouteflika, på en 
arbetslunch. 

Nicolas Sarkozy kom efter att ha bli-
vit president 2007 fyra gånger till fortet 
tillsammans med sin dåvarande hustru 
Cécilia. Som ny president hälsades han 
också av folket, men det var inte efter 
söndagsmässan utan under sina dagliga 
joggingturer. Efter skilsmässan valde 
han i stället att tillbringa det mesta av 
sin ledighet i grannkommunen Le La-
vandou på Cap Nègre, där hans nya fru 
Carla Bruni-Sarkozy och hennes familj 
har ett sommarhus. 

Efter att François Hollande blivit 
vald 2012 blev fortet åter presidentens 
sommarställe. Hollande kom dit med 
sin dåvarande sambo Valérie Trierwei-
ler, men sedan blev det inte så många 
fler besök. Året efter beslutade Hollande 
att fortet skulle öppnas för allmänheten. 
Fortsatt ska det ändå vara ett officiellt 
residens för republikens president.

Nu återstår att se hur Fort de Brégançon 
kommer att användas av Frankrikes 
nästa president.


