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ØYSTEIN KROGSRUD
SØR-FRANKRIKE

Feriehusene på Den franske
rivieraen er de dyreste i
hele Europa med kvadrat-

meterpriser på flere hundre tu-
sen kroner i enkelte områder.
Boligprisene i fylket Alpes-Mari-
times, som i hovedsak strekker
seg fra Monaco til Cannes, økte
med åtte prosent ifjor, og fort-
setter å øke i år. 

Monaco og St Jean Cap Ferrat
truer med å forbigå London på lis-
ten over verdens dyreste boliger.
Det er milevis ned til Mallorca på
29. plass, og forskjellene blir sta-
dig større. De eksklusive boligene
på St Jean Cap Ferrat hadde en
prisvekst på 39 prosent ifjor, iføl-
ge meglerselskapet Knight Frank.

Ifølge det samme meglersel-
skapet er St. Tropez, sammen
med italienske Portofino, ver-
dens dyreste feriested ved kysten.
Det vet den norsk-franske eien-
domsmegleren Erik Fougner alt
om. Han har fått i oppdrag fra en
norsk kunde å skaffe et feriehus
for 20 millioner kroner i St. Tro-
pez. På en strandrestaurant på
Cap d’Antibes slår eiendomsme-
gleren oppgitt ut med armene.

– Vi har holdt på i ett år, men
det er vanskelig å finne noe vi er
fornøyd med for 20 millioner
kroner.

Selv har Fougner en forkjær-
lighet for strekningen mellom
Monaco og Cannes. Også Norges
mest frankofile finansmann, Jan
Petter Sissener, foretrekker den
østlige delen av rivieraen. Inves-
torene Ola Mæle og Torstein
Tvenge foretrekker imidlertid
St. Tropez, og har kjøpt feriehus
deretter. En forkjærlighet har
også den innfødte innehaveren
av den legendariske strandklub-
ben Club 55, som sier at attrakti-
ve feriehus i St. Tropez starter på
syv millioner euro, eller over 50
millioner kroner. Det skal vi
komme tilbake til. Først skal vi
feire at Lars Harlem og Liv Ryste
har kjøpt seg nytt hus.

Grisete hverdagsfest
– Da har vi vunnet. Trøsten for
taperne er at baren har åpnet.

De som er slått ut får finne noen
å spille med, i stedet for å bare
drikke hele dagen.

Den tidligere slankedronning-
en Grete Roede kringkaster at
hun har vunnet første runde i
klubbmesterskapet i petanque i
den norske klubben på riviera-
en. I fjorårets mesterskap ble
hun slått ut etter å ha tapt 11-0 i
den første kampen.

– Det var grusomt. 
Hver tirsdag morgen står det

noen titalls nordmenn i fjell-
andsbyen Valbonne og kaster
store stålkuler mot en liten tre-
kule som kalles for gris. Dagens
klubbmesterskap er årets høy-
depunkt, men det er tidvis
uklart om det er spillet eller skå-
lingen og kyssingen som er det
viktigste. Ennå vet ingen at fes-
ten skal vare til langt på kveld,
og det kan derfor se ut som om
enkelte er redde for ikke å få
nok. Ingen kysser mer enn Ingar
Andresen og Grete Roede.

– Vi kommer nærmere hver-
andre på kortere tid her nede.
Årsaken kan være at vi trenger
hverandre mer her enn hjemme,
undrer Andresen, som grunnla
reklamebyrået Grey på begyn-
nelsen av 70-tallet, solgte det på
begynnelsen av 90-tallet, og
kjøpte hus i Cannes på begyn-
nelsen av 2000-tallet.

Fall skapte pensjonistgjeld
Andresen er egentlig opptatt
med å spille første runde mot Liv
Ryste og Lars Harlem, men det
er ikke mye til motstand. Kan-
skje det skyldes senskader fra da
Ryste falt i trappen hos jazzmu-
siker og trompetist Ditlef «Dif-
fen» Eckhoff i Antibes for to år
siden. Ryste skulle ned på toalet-
tet, gled på skoen, gikk på ryg-
gen, brakk fem ribben og slo
bakhodet i trappen.

– Jeg skjelver fremdeles når
jeg går i trapper.

Ryste og Harlem bor i et gam-
melt byhus med tre etasjer i Val-
bonne, ikke langt fra petanque-
banen. Huset ble bygd i 1770 og
var tidligere et fjøs, i første eta-

Søt musikk på E
Prisene opp: På Den 
franske rivieraen trosser
boligkjøperne usikre tider,
og presser prisene oppover.
Feirer huskjøp: Lars Har-
lem feiret kjøpet av nytt hus
med en dans med eks-slan-
kedronningen Grete Roede.
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Europa-toppen
■ FEIRER. Lars Harlem 
feirer nytt huskjøp med en
dans med Grete Roede på
jazzaften med den norske
klubbens eget husband:
Finn Melbye på keyboard og
Jan Berger på gitar. 
Foto: Elin Høyland
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sje, bolig, i annen etasje,
med høyloft øverst, hvor

det er kjøkken og stue i dag, med
utgang til terrasse, hvor høyet
ble lempet inn i gamle dager.
Veldig sjarmerende, for folk som
ikke skjelver i trapper. Nå er hu-
set til salgs for 630.000 euro,
mens et nytt og tilnærmet trap-
pefritt hus er kjøpt for 760.000
euro, også i Valbonne, med over-
tagelse samme dag som klubb-
mesterskapet. 

Ryste og Harlems manglende
petanque-egenskaper gir mulig-
het for en avstikker til notaren
og et raskt besøk som eiere i det
nye huset.

– Huset kom på ei fjøl, sier Rys-
te, mens hun gremmes over far-
gevalgene til de tidligere eierne.

– Min kone ble umiddelbart
forelsket, mens jeg ble umiddel-
bart urolig. Jeg er ikke så glad
for å ha gjeld i pensjonisttilvæ-
relsen, sier Harlem, som er for-
nøyd med å ha gjort et godt kjøp,
utenom megler, av selgere som
ønsket seg en rask avklaring.

Ryste er smykkedesigner,
mens Harlem er tidligere admi-
nistrerende direktør i Helikop-
ter Services Group. I sitt tidli-
gere liv var Harlem en «pro-
pell», omtrent som storesøste-

ren Gro, som bor i Nice. Nå bru-
ker Harlem mesteparten av ti-
den til å være leder av den nor-
ske klubben, «klappe på kona»
og drikke kaffe på torvet i Val-
bonne, som forøvrig har en av ri-
vieraens ytterst få sosialistiske
ordførere.

Tapt venn og glemt lidenskap
Tilbake på petanque-banen, et-
ter overtagelsen av huset, er Ing-
ar Andresen og Elisabeth Schjer-
ven i ferd med å bli slått ut av se-
mifinalen. Sissel og Finn Melbye
blir altfor sterke, og ekteparet
vinner overlegent også i finalen.
Finn Melbye har hatt et utpreget
vinnerinstinkt helt siden han
ble historiens eneste dobbelte
norgesmester i jazz i 1960 og
1961. Tross triumfene la han pia-
no og keyboard på hylla inntil
han kjøpte feriehus på rivieraen

og fikk en gammel venn og en
glemt lidenskap med på kjøpet. 

Det var i 1957 at musikken før-
te de to 14-åringene Finn Melbye
og Jan Berger sammen i Ham-
mersborg Ungdomsklubb i Oslo.
Melbye, Berger og Per «Elvis»
Granberg utgjorde Norges før-
ste rockband på slutten av 50-
tallet. Siden 1961 møttes imid-
lertid Melbye og Berger kun én
gang, på en flyplass, før det
skjebnesvangre året 1998. Da
hadde Berger førtidspensjonert
seg fra en sjefsjobb i Paris og flyt-
tet til rivieraen.

– Da jeg hørte at Finn hadde
kjøpt seg et feriehus i nærheten
så sendte jeg en lapp med en fel-
les venn, hvor det sto at Finn
skulle ringe et telefonnummer,
uten nærmere forklaring. Finn
ringte og spurte om hvor han var
kommet, og jeg ropte at det var

Jan. Det føltes som om det had-
de gått 37 dager, ikke 37 år. 

I dag utgjør Melbye og Berger
den norske klubbens faste hus-
band. I etterkant av petanque-
mesterskapet, og den sedvanlige
fuktige lunsjen, inviterer hus-
bandet til en spontan jazzaften
på terrassen til Berger, i huset
han kjøpte for tre millioner kro-
ner i 1998, som har steget til en
verdi på minst ni millioner kro-
ner i dag. 

Blir ny på rivieraen
Steget i verdi har også huset til
Jan Petter Courvoisier Sissener,
som for tiden tenker på hva han
skal gjøre i fremtiden, etter å ha
hoppet av etter tre år som global
aksjesjef i Kaupthing Bank. Sis-
sener er nesten halvt fransk,
med en far fra den franske delen
av Sveits, og han er også en av de
norske veteranene på Den fran-
ske rivieraen, med regelmessige
besøk over flere tiår, og eget hus
mellom Mougins og Grass.

Nå sitter Sissener på en stran-
drestaurant på Croisetten i Can-
nes, etter at han som norsk-fransk
nestor motvillig har latt seg over-
tale til å forklare hvorfor riviera-
ens popularitet bare øker og øker.

– Jeg har ikke noe eksplisitt

svar på det utover at det for min
egen del virker som om stresset
blir lagt igjen på flyet når jeg
kommer hit. Jeg blir som et helt
annet menneske når den medi-
terranske delen av lynnet mitt
trer frem. Dessuten er det varmt
og deilig, og man kan være for
seg selv, ingenting haster, og vi
går på café for å nyte god mat og
god vin. I tillegg er det mindre
kommersielt, mer kultur og kor-
tere reiseavstand enn til Spania. 

Sissener har ikke problemer
med å forstå at rivieraen øker i
popularitet. Han sliter derimot
mer med å forstå hvorfor St. Tro-
pez er så populært med en kjøre-
avstand på opptil flere timer fra
flyplassen i Nice.

– Jeg har tent grillen, trukket
opp rødvinen, pakket ut, tatt en
drink og laget maten og ennå
har de reisende til St. Tropez en
halvtime igjen før de er fremme. 

Forkjærlighet for St. Tropez
Forstå det gjør imidlertid inves-
tor Torstein Tvenge, som har fe-
riehus i St. Tropez.

– Det er riktignok ofte kø inn til
St. Tropez, men det er ikke kø i St.
Tropez, og dessuten går det greit
å kjøre til St. Tropez hvis man
bare vet hvilke tidspunkt som eg-

Vi har holdt på i ett år,
men det er vanskelig å

finne noe vi er fornøyd med
for 20 millioner kroner
Erik Fougner, eiendomsmegler
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ner seg best. Som en flat halvøy
med lang avstand til fjellene er
det flere soltimer i St. Tropez enn
noe annet sted på rivieraen. Enda
viktigere er det imidlertid med
alle vinåkrene, de lange stren-
dene, de mange turstiene og den
grønne vegetasjonen.

Det er bare Menton, som er
kjøpt opp av rike italienere, Mo-
naco, som er kjøpt opp av rike
skatteflyktninger, deler av Can-
nes, samt Cap d’Antibes og Cap
Ferrat som kan måle seg med bo-
ligprisene i St. Tropez. Først-
nevnte steder ligger på rekke og
rad langs sjøen lengst øst på rivi-
eraen, mens St. Tropez ligger et
stykke unna lengst vest på rivie-
raen. Det er lett å miste tålmo-
digheten i en bilkø som snirkler
seg sakte frem mot St. Tropez.
Bare den siste lille biten fra St.
Maxime rundt bukten til St. Tro-
pez kan kjennes ut som en evig-
het. Riktignok foretrekker
mange med hus i St. Tropez å
kjøre helikopter, men også det
kan by på praktiske problemer, i
tillegg til større kostnader.

Champagne og mange barn
Ekte kjærlighet tåler imidlertid
det meste. Investor Ola Mæle an-
kom rivieraen første gang på

interrail som 16-åring. Siden skaf-
fet han seg feriehus på grensen
mellom Ramatuelle og St. Tropez. 

– For det første er det landlig i
St. Tropez i motsetning til for ek-
sempel Monaco og Cannes hvor
det er mer urbant. I St. Tropez
bor vi midt i vinmarkene i en
flere hundre år gammel fisker-
landsby med et unikt miljø og
arkitektur. St. Tropez tiltrekker
forøvrig mange rike og berømte,
men det er jo først og fremst en

bieffekt av det forannevnte. De
aller fleste av oss som tilbringer
mye tid der ser svært lite til det
festlivet som det ofte skrives så
mye om.

Mæle har tidligere uttalt til
Dagens Næringsliv at han har
fortrengt røverhistorier fra el-
dre dager på rivieraen, og at han
ikke tar med den gamle livssti-
len inn i en ny fase. Litt rosévin
derimot, unner Mæle seg fort-
satt, skal vi tro innehaveren av

den legendariske strandklubben
Club 55, Patrice de Colmont. 

De Colmont er ikke redd for å
snakke om gjestene sine, for
hans motto er at kunden ikke er
konge, men en venn. Strandklub-
ben ble startet i 1955 da familien,
som bodde i tre enkle strandhyt-
ter, ble bedt om å servere mat til
filmbesetningen under innspil-
lingen av «Og Gud skapte
kvinnen», med Brigitte Bardot i
hovedrollen. Senere viste det seg

at filmen skapte et internasjo-
nalt gjennombrudd for både St.
Tropez, bikinien og Club 55. 

På spørsmål om de Colmont
kan nevne noen norske gjester,
svarer innehaveren.

– Mæle og kona og fire-fem-
seks-syv barn. Jeg vet ikke hvor
mange barn de har, men når de
er her så går det i rosévin og
mange barn.

oystein.krogsrud@dn.no

HUSKJØP. Dette er første gang Lars Harlem og Liv Ryste trer inn i sitt nye
hus i Valbonne, som eiere. Innflytting er planlagt til høsten, og i mellomti-
den skal Ryste stå for innredningen og Harlem stå for malingen.

FORETREKKER CANNES. Jan Petter Sissener foretrekker Croisetten i
Cannes fremfor bilkø til St. Tropez.

FORETREKKER ST. TROPEZ. Ola Mæle i vinmarker i Ramatuelle, hvor
han har feriehus. I bakgrunnen Pampelonne-stranden med strandklub-
ben Club 55. Foto: Bjørn Kray Iversen
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Rivieraen truer London

Rivieraen på pristoppen
Fylket Alpes-Maritimes på Den franske riviera har Europas 
dyreste feriehus. ■ Gjennomsnittlige kvadratmeterpriser bruktboliger, NOK 
(venstre akse) ■ Prisvekst % (høyre akse) 

Monaco og St Jean Cap Ferrat på Den franske rivieraen ligger like 
bak London på listen over verdens dyreste boliger. 
Kvadratmeterpriser for beste boliger (NOK)* 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

London
Monaco
St Jean Cap Ferrat, utenfor Nice
Courchevel, fjellandsby, Frankrike
Manhatten, New York
Cortina d'Ampezzo, fjellandsby, Italia
Portofino, kystlandsby, Italia
Singapore
Moskva
St. Tropez, kystlandsby, Den franske riviera
Hong Kong
St Petersburg
Sydney
Paris
Verbier, fjellandsby, Sveits

366.000
348.000
346.000
279.000
256.000
179.000
159.000
145.000
132.000
125.000
120.000
115.000
114.000
111.000

107.000

Kvadratmeterprisene for alle årene er omregnet med kronekurs 1 EUR = 7,85 NOK

*Vekslingskurser fra 311207 - 1 EUR=7,96 NOK
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LEGENDARISK. Innehaveren av Club 55, Patrice de Colmont, sier før-
steklasses feriehus i St. Tropez starter på syv millioner euro, eller over
50 millioner kroner. Mange bruker helikopter for å komme seg frem. 

■ FINALE. Finn Melbye 
ligger med en kule helt inntil
grisen, og ser at Tore Paul-
sen ikke lykkes med å klinke
ham bort. Til venstre for
Paulsen venter Sissel 
Melbye på tur, og til høyre
for Paulsen hans partner
Anne Berit Mørch. 
Foto: Elin Høyland
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