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meter höjd med det kända 19 meter 
höga korset, Croix de Provence. Den 
kallas Sentier Imoucha, uppkallad efter 
Henri Imoucha som var den som såg till 
att klostret Prieuré blev restaurerat på 
1950-talet. 

Turen startar från Bimontdammen, 
10 km från Aix, på norra sidan av ber-
get. Dammen som byggdes efter andra 
världskriget med medel från Marshall-
hjälpen rymmer 14 miljoner ton vatten 
och bevattnar områdena kring Aix och 
Marseille. Från parkeringen går du över 
dammen och följer sedan en väl mar-
kerad led med blå markeringar. Leden 
slingrar sig uppåt, genom en gles och 
vacker skog och över bergskammar med 
hänförande utsikt åt båda hållen.

Upp till toppen
Strax före toppen passerar leden klost-
ret Prieuré, som invigdes 1656 och är 
byggt på ruinerna av ett kapell från 
1200-talet. Därifrån går leden upp gan-
ska brant till toppen. Korset som marke-
rar toppen är det fjärde i ordningen ef-
ter dem som tidigare förstörts av väder, 
vind och alltför hängivna pilgrimer. All-
deles bredvid korset finns en litet märk-
lig, öppen, utsiktsplattform. En klar dag 
ser du Sainte-Baume och Medelhavet i 
söder, Ventoux i norr och i öster, bort-
om toppen Pic des Mouches, skymtar 
Mercantouralperna i fjärran.  

Detta är en tur på 10,5 km med 680 me-
ters höjdskillnad och den är krävande 
enbart på grund av höjdskillnaden. Tek-

som på 1840-talet konstruerade en av 
de första valvdammarna i världen, som 
kom att kallas Zoladammen, nedanför 
berget. 

Picassos sista vilorum
Men Cézanne är inte den ende kände 
konstnären med anknytning till Sain-
te-Victoire. 1958 köpte Picasso slottet i 
Vauvenargues, nära berget, på dess norra 
sida.  Han såg Cézanne som sin läromästa-
re, men han målade själv aldrig av berget. 
Han bodde där bara i tre år innan han flyt-
tade tillbaka till Mougins, närmare kusten. 

Slottet i Vauvenargues stod sedan mest 
tomt.  Han dog 1973 och begravdes där 
liksom senare hans sista hustru, Jac-
queline.  Slottet är fortfarande i Picas-
sosläktens ägo och gravarna är inte till-
gängliga för besök.

Välj stig
En vandrare som ser Sainte-Victoi-
re kan inte undgå att vilja komma upp 
på toppen. Som George Mallory sa när 
han tillfrågades om vad det tjänar till 
att bestiga Mount Everest: ”Därför att 
det finns där.” Men i motsats till Mount 
Everest är det för de flesta helt möjligt 
att bestiga Sainte-Victoire. Det finns 
många stigar uppför, de flesta från nor-
ra sidan. Sydsidan är brantare och mer 
svårtillgänglig för vandrare. Här ger vi 
några exempel på fina turer.

Den mest populära vandringen leder 
upp till den näst högsta toppen på 946 
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Sainte-Victoiremassivet löper 18 km 
i öst-västlig riktning i Bouches-
du-Rhône, cirka 50 km norr om 

Marseille. Det når nästan fram till 
Aix-en-Provence i väster. Från motor-
vägen glänser berget vitt av den kalkhal-
tiga berggrunden, som ger upphov till 
typisk garriguenatur och en fin vårflora.

Det är ett ikoniskt bergsmassiv 
trots att högsta toppen – Pic des 
Mouches - inte är högre än 1 011 
meter.

Men det lockar tiotusentals be-
sökare varje år som vill jämföra. 
Och bestiga 

För Sainte-Victoire är Paul Cé-
zannes berg, avmålat inte mindre 
än 87 gånger.

Ett berg i Paul 
Cézannes fotspår  

Berget erkändes som en Grand Site de 
France 2004 och är i själva verket ett 
fantastiskt friluftsområde med 250 km 
markerade stigar. Det är skyddat som 
ett Natura 2000 område med närmare 
1 000 olika växtarter, 27 sorters djur och 
126 fågelarter.  

På vägen upp mot Bimontsjön och Bimontdammen. Medelhavet i fjärran.

Den öppna plattformen på toppen.

Klassisk vy från det ställe i Aix där Cézanne 
målade många av sina Sainte–Victoiretavlor.

Sista biten upp med klostret Prieuré och 
korset på toppen.

En av Cézannes målningar 
från samma ställe.
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Cézannes favoritmotiv
Sainte-Victoire är mest känt som konst-
nären Cézannes berg. Paul Cézanne, 
som föddes i Aix-en-Provence 1839, 
bodde där större delen av sitt liv och 
målade av berget inte mindre än 87 
gånger med olja och akvarell, från olika 
ställen och i olika vinklar.

I Aix finns Cézannes ateljé väl bevarad 
och kan besökas, efter bokning. Strax 
ovanför ligger en liten park varifrån han 
målade flera av sina verk med utsikt över 
Sainte-Victoire. Man kan också se hans 
barndomshem och gravplats. På Musée 
Granet finns några av hans målningar.

En av Paul Cézannes barndomsvänner 
från Aix var författaren Emile Zola. Zo-
las far, François Zola, var den ingenjör 

niskt är vandringen lätt. Men vinden, 
solen och den steniga terrängen kan 
vara ansträngande. Bra skor eller käng-
or rekommenderas. Undvik att vandra 
under de varmaste sommarmånaderna. 
Idealet är en klar, stilla och gärna litet 
kylig dag på våren eller hösten.

Det går också att nå samma topp från 
Les Cabassols strax väster om Vauven-
argues på en kortare och brantare, men 
inte lika vacker led, GR9.

Brandrisk
Observera att berget är utsatt för vind 
och därmed, sommartid, i riskzonen för 
bränder. Mellan 1 juni och 30 september 
kan brandvarningar utfärdas på en skala 
mellan orange och rött (kolla webbsidan 
cg13.eway.fr/conditions.php eller ring 
+33 (0)8 11 20 13 13). Första gången vi 
försökte komma upp till toppen fick vi 
vända på grund av hårda vindar. 

Ett fint alternativ, om det blåser så myck-
et att du inte kan gå upp på toppen, är att 
vandra i intressanta omgivningar nedan-
för berget. Vårt förslag är att ta bilen till 
byn Tholonet, vid foten av Sainte-Victoi-
re, 6 km öster om Aix.  Därifrån finns en 
väl markerad rundtur som går förbi byns 
1700-tals slott och sedan uppåt genom 
vacker lövskog till Zoladammen. Från 
den kan du på uppvägen göra en avstick-
are till stenbrottet Carrière Bibemus där 
Cézanne och hans vänner gärna höll till. 
Tillbaka går du via en bergskam med vid-
sträckt utsikt.  Det är en lätt vandring på 
6 km i vacker natur. Om du sträcker ut 
den upp till Bimontdammen på GR653 
kan du njuta av Sainte-Victoire på nära 
håll. Då  blir turen 13 km lång.

IGN kartan TOP 25 Montagne Sain-
te-Victoire 3244 ET rekommenderas.

Det tar två timmar att resa från Nice 
till parkeringen vid Bimontdammen, 
via Aix-en-Provence. Om du väljer att 
också besöka Cézanneminnen i Aix re-
kommenderar vi övernattning i denna 
charmiga stad.


