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Spørsmålet mange har lyst til å stille, men som ingen tør for ikke å avsløre egen uvitenhet: 

>>>

Hvor ligger egentlig De fleste av oss har et begrep om hva det vil si å være i 
Provence, men nesten ingen vet egentlig hvor grensene går 
–  for mange er det litt flaut å spørre hvor Provence egentlig 
er! Hvis det kan være noen trøst, er det ikke så mange fransk-
menn som vet svaret på spørsmålet heller...

Av ERIK FougNER, DAglIg lEDER I AAA RIvIERA

provence er i virkeligheten et meget vidt 
begrep, som anvendes riktig og uriktig om 
hverandre i det daglige. For ikke å gjøre dette 
enklere finnes det flere offisielle definisjoner. 

Du kan, ved å støtte deg til 
Larousse (det fremste franske 
leksikon), få en definisjon som 
omfatter fem franske fylker. I 
andre anerkjente definisjoner 
som vi her også skal omtale, 
er det flere fylker som trekkes 
inn. Innledningsvis, og ifølge 
Larousse, kan vi snakke om 
ulike Provence-benevnelser:

PRovENcE RHoDANIENNE – I 
Camargue-området (Bouches-
du-Rhône), der Rhônen mun-
ner ut.

PRovENcE INtéRIEuRE – I  Luberon-regio-

nen (Vaucluse og Alpes de Haute-Provence), 
men også Sainte Victoire-kjeden (ved Aix-en-
Provence i Bouches-du-Rhône) og Maures-

mANgE PåståR at de drar til Provence når de drar til Cannes. Men er det 
egentlig riktig?



76 Bolig i utlandet  

>>>

massivene (Var).

PRovENcE mARItImEs – Kyststripen fra 
Camargue (Bouches-du-Rhône) til den italien-
ske grensen (Alpes-Maritimes), også kalt strek-
ningen fra ”la Côte Bleu” til ”la Côte d’Azur”.

Larousse sin definisjon dekker altså kun 
fem fylker og er kanskje litt mangelfull, selv 
om den er veldig nyansert og god med denne 
tredelingen.

iføLge en annen definisjon er det tale om 
tre hel-provensalske fylker (Bouches-du-
Rhône ved Marseille, Vaucluse ved Avignon 
og Var ved Draguignan), men inkluderer i 
tillegg fem del-provensalske fylker (Gard ved 
Nimes, Drome ved Montélimar, Hautes-Al-
pes ved Gap, Alpes de Hautes-Provence ved 
Digne og Alpes-Maritimes). Det er sannsyn-
lig at mange vil kjenne seg komfortable med 
idéen om at man befinner seg i Provence selv 
i enkelte av disse «fjernere» fylkene. 

en tredje variant som dukker opp er 
benevnelsen PACA, som også er navnet på 

den administrative regionen i det sydøstlige 
Frankrike (Provence Alpes Côte d’Azur) og 
som dekker de seks mest sydøstlige fylkene: 
Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Hautes-Alpes, 
Alpes de Haute-Provence, Var og Alpes-Ma-
ritimes. Enkelt å huske.

Hva enn definisjonen er kan du, hvis 
du ikke velger å pugge disse, nøye deg med 
en annen metode for å stedfeste Provence: 
Kjenne etter lavendelduft, lytte til syrissene 
og nippe til rosévinen. Da vet du definitivt at 
du er i Provence !  

tiL sLutt, som en ekstra definisjon for deg 
som lurer: – Hvordan defineres egentlig ”Den 
franske Riviera”? Formelt sett brukes denne 
benevnelsen for å definere strekningen mel-
lom Nice og den italienske grensen (Men-
ton/Vingtimiglia). Dette er den helt korrekte 
definisjonen, men generelt rommer begrepet  
”Den franske Riviera” i det daglige liv et langt 
videre geografisk område til også å omfatte 
kjente steder som Antibes, Cannes og helt til 
St. Tropez i vest.

så vet du det også...

NåR Du kjenner duften av lavendel, 
vet du at du er i Provence...


