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När Napoleons vetenskapsmän 
1804 återvände till Le Havre, 
från en expedition i södra Au- 

stralien, hade de mimosa med sig i baga-
get. Men först 1860 etablerades den på 
franska Rivieran, mycket tack vare bota-
nisten Gilbert Nabonnand i Golfe-Juan 
som hade fått upp ögonen för de dekora-
tiva plantorna. Idag växer mimosan vilt 
på flera områden längs Rivierans kust. 
Här fann den sitt paradis i Europa, med 
rätt klimat och perfekt jord med mycket 
kisel.   

Oändliga varianter
Mimosan är en akaciaväxt som kan bli 
upp till 20 meter hög.  Det finns drygt 
tusen olika varianter varav många är hy-
brider från förädlade arter. I Alpes-Ma-
ritimes odlas mimosa på cirka 122 hek-
tar, vilket ger 11 miljoner kvistar eller 
550 ton mimosa per år. En del blommar 
året runt, vissa är vinterblommande, 
några har avlånga blomkorvar, men den 
mest odlade är Le Mirandole som står 
för 60 procent av odlingarna. 

När det doftar honung på Rivieran 
känns det som vår i luften. Det är 
mimosan som doftar och gör back-
arna guldgula under perioden ja-
nuari till mars. Fast här kallas den 
vintersolen.

Guldgult och härligt honungsdoftande
Det är en upplevelse att köra på vägar kantade av mimosa i full blomning.

Foto: © G. Roumestan
Jean-Paul Reynaud, Céciles far, tar hand om mimosan i la Forcerie. 

I 23-24 grader och cirka 85 % luftfuktighet får man mimosan att blomma ut.

”Mirandole” blommar redan i december/januari och är den mimosa som inleder säsongen.

Mimosan blir kommersiell
Från parker och privata trädgårdar spred 
sig mimosan vilt och bildade veritabla 
mimosaskogar där förutsättningarna var 
de rätta. Den vilda mimosan är egentli-
gen hybrider och de flesta har en utpräg-
lad honungsdoft. Snabbt insåg parfymin-
dustrin i Grasse att man kunde ta tillvara 
blommornas doft. Orter som Croix de 
Gardes, Vallauris och Mandelieu visade 

sig ha perfekta förutsättningar för den 
aromatiska mimosan och snart plocka-
des här mimosa i stor skala för leverans 
till parfymindustrin i Grasse. 

Ett nytt yrke - mimosiste
Från början var inte mimosan intres-
sant för floristerna, eftersom den snabbt 
blommade över och vissnade. Men på 
1880-talet kom man på en teknik för att 

styra blomningen och få dem att hålla 
lite längre och man började experimen-
tera med förädlade varianter. Forsk-
ningen fick fram hållbara blommor som 
var mycket dekorativa, men de doftade 
mindre än de vilda. Plötsligt blev mi-
mosaindustrin en fullkomlig guldgruva 
för regionen med både doftande mimo-
sa till parfymtillverkning och hållbar, 
odlad mimosa för florister. Marknaden 
växte explosionsartat och en ny yrkes-
grupp växte fram, mimosisterna. Man-
delieu-La-Napoule och Bormes-les- 
Mimosa blev nav för mimosan, men 
även Tanneron, Pégomas och närliggan-
de orter hakade på. 

Rivieranytt har träffat Cécile Caillieret, 
mimosiste i Pégomas, som berättar att 
hennes farmor, tillsammans med sin 
far, startade mimosistefirman Reynaud 
i Pégomas runt 1925. Idag har Cécile 
och hennes bror Fabien tagit över verk-
samheten och de är fjärde generatio-
nen. De arbetar med odlad mimosa för 
blomsterhandeln, inte den vilda som går 
till parfymindustrin.

Tufft arbete
Att vara mimosist innebär hårt arbete 
hela året, för att få valuta för sina insat-
ser under en cirka 2,5 månads säsong, 
från slutet av december till början av 
mars. I bästa fall. 

På kullarna ovanför Mandelieu och Pégomas 
har familjen Reynaud sin mimosaodling.

Fler foton och information 
finns på www.directmimosa.fr
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Det finns en del nyheter om hur 
Frankrike och det franska sam-
hället styrs 2019.

Därför har vi listat några regler 
och bestämmelser som är bra att 
känna till i din vardag.

Och vad det kan kosta.

Bekämpningsmedel:
Bekämpningsmedel som inte är biolo-
giska totalförbjuds för privatpersoner 
att använda i trädgårdar,  på balkonger 
och terrasser.

Bil: 
Nya regler för nya körkortsinnehavare. 
Tidigare tog det tre år innan man hade 
12 punkter på körkortkontot. Nu mins-
kar det till två år.

Att prata i mobiltelefon under körning 
har hittills kostat 134 euro i böter och tre 
punkter. Nu skärps reglerna så att kör-
kortet omedelbart kan dras in i sex må-
nader om man samtidigt gör sig skyldig 
till en trafikförseelse som till exempel 
att korsa heldragen linje. 

Vid poliskontroller ska nu bilen omedel-
bart kontrolleras att den är försäkrad i 
fordonsregistret IVR. Avslöjas man med 
att inte ha betalat försäkringen blir det 
böter upp till 3 750 euro och bilen kan 
även konfiskeras. 

6 000 nya fartkameror, radars tourel-
les, sätts upp längs med de franska väg-
arna. Det är kameror som “ser” betydligt 
mer än de gamla och inte bara kontrol-
lerar hastighetsöverträdelser. De kan 

registrera om man pratar i mobilen och 
har bilbältet på, med mera.

Har du planer på att köpa en hund-
raprocentig elbil eller hybrid, ny eller 
begagnad, kan den statliga bonusen bli 
upp till 5 000 euro.

Livsmedel:
En ny livsmedelslag träder i kraft från 
och med årsskiftet. Specialerbjudanden 
av typen ”köp två produkter för priset av 
en” blir inte längre tillåtna då det införts 
ett tak för högsta tillåtna rabatt på livs-
medel som blir 34 procent. Tvättmedel, 

schampo och andra hygien- och hus-
hållsprodukter berörs inte av lagen. Re-
geringens mål är att återställa balansen 
mellan producenter och stormarknader, 
med andra ord ska de som producerar få 
bättre betalt. 

Minimilön:
Minimimånadslönen, som kallas för 
Smic, ökar med 1,5 procent - från 1 498 
euro till 1 521 euro för 35 timmars ar-
betsvecka. Övertidsarbete upp till 5 000 
euro per år är skattefritt.

Prishöjningar: 
Priset för ett paket cigaretter höjs med 
20 centime och kostar nu 8.20.

Det ”röda” frimärket, lettre prioritaire, 
höjs från 0.95 euro till 1.05 euro. Det 
”gröna” ökar från 0.80 euro till 0.88.

1 februari blir det 1,8 procent dyrare att 
åka på betalmotorvägar. Bilpendlare 
har möjlighet att köpa ett månadskort 
som ger 30 procent rabatt om man åker 
samma sträcka 10 gånger.

Prissänkningar:
Gaspriserna sänks med 1,9 procent. Ing-
en planerad höjning fram till och med 
juni 2019.

Skatter: 
Nu börjar det nya skattesystemet gälla 
som bland annat innebär att 38 miljo-
ner invånare ska källbeskattas.  

Kapitalvinstskatten vid försäljning av 
fritidshus i Frankrike minskar från 1 ja-
nuari. Skatten som tas ut hos notarien 
minskar med 9,7 procentenheter. En 
minskning från 36,2 procent till 26,5 
procent.

Nytt år – nya lagar och regler

Text: Gunilla Bohman
gunilla@bohman.fr

Foto: Gösta Wendelius
gw@fotogw.se 

Rutten på 130 km går från Bormes-Les-Mimosas till Grasse och passerar 
8 städer längs vägen.

Den nya superfartkameran, radars tourelles, 
registrerar allt du gör i bilen. 

Den håller inte bara koll på farten.

Guillaume Garelli hjälper familjen Reynaud 
att väga upp mimosan i knippen 

på 500 gram styck. Mimosa säljs alltid per 
kilo till grossisterna.

Mimosafester,  
exempel för våren 2019:

• 2 – 3 februari, 
Fête du Mimosa, Sainte-Maxime

• 3 februari, 
Fête du Mimosa, Tanneron

• 24 februari, 
Corso  Fleuri, Bormes-les-Mimosa

• 20 - 27 februari, 
Fête du Mimosa, 

Mandelieu-La-Napoule

Turistbyråerna på många orter 
längs Route du Mimosa arrange-
rar dessutom, bussutflykter och 
vandringar i mimosaskogarna 
samt besök hos mimosister i 

januari-mars. 
Kontakta turistbyråerna eller 

besök hemsidan 
www.routedumimosa.com 

för aktuell information.

- Man måste röja regelbundet, 
klippa och sköta om mimosan, 
berättar Cécile. När mimosan 
börjar blomma är det en kamp 
med tiden och det är jobb näs-
tan dygnet runt. 

Men vädret kan ställa till be-
kymmer.

- Är det soligt, svalt och torrt, 
när säsongen börjar, blir det 
en bra säsong som varar länge. 
Men regn, vind, snö eller hög 
värme kan förstöra mimosan 
eller göra säsongen extremt 
kort, säger Cécile. Hon berät-
tar vidare att om temperatu-
ren sjunker till -3 grader kan 
blommorna vissna. Blir det -5 
grader eller lägre kan hela mimosaträ-
det dö. Faller det tung snö så kan trädet 
spricka eller brytas av. På sommaren är 
det skogsbränderna som hotar. Måste 
man plantera nytt så får man räkna med 
5 år innan man kan skörda igen. 

På 70-talet började många komplettera 
mimosaodlingen med eukalyptus. Det 
var framför allt de holländska florister-
na som efterfrågade vackra blandbu-
ketter. Eukalyptus i kombination med 
mimosa blir helt enkelt utsökt. Idag är 
det ett tacksamt komplement för mimo-
sisterna eftersom eukalyptusen inte är 
säsongsbunden. 

Hyra - eller hyra ut?
L. GIULIAN
Specialisten på Franska Rivieran

Medlem i Rivieraklubben får 10% rabatt
vid bokning av semesterbostad

contact@rivieraholidayhomes.com
Tel +33 (0)4 93 16 03 44
23, Avenue Jean Médecin, 
06000 Nice
www.rivieraholidayhomes.com

Från trädet till vasen
Man plockar mimosan när blomknop-
parna ännu inte slagit ut. Buntarna 
med mimosagrenarna är då cirka 80 cm 
långa. Den process som sedan följer kan 
variera lite mellan olika mimosister. Hos 
Reynaud i Pégomas inleds le condition-
nement, förpackningsfasen. Blommorna 
klipps då på nytt och man sorterar dem 
i två högar efter hur långt knoppningen 
kommit. Nu vägs också blommorna och 
packas i buntar om 500 gram vid ett lö-
pande band innan de sätts i vattenhin-
kar. Mimosan säljs aldrig per kvist utan 
alltid per kilo! Därefter inleds en process 
för att få mimosan att blomma i rätt tid 
för att svara mot efterfrågan på blom-
morna. Det är nu les forceries (forcer= 
tvinga) kommer in i bilden och det är där 
man styr blomningen. Ett forcerie är ett 
rum som håller cirka 23-24 grader och 
där man med hjälp av ånga håller en luft-
fuktighet på runt 85 procent. Här sätts 
mimosan i ljummet vatten med en spe-
ciell näringslösning, Chrysal. I väntan på 
att skickas till grossister runt om i Frank-
rike, eller på export, ställs hinkarna med 
mimosan därefter i kylrum. - Vill du ha 
dem fina länge hemma i vasen, så ställ 
dem svalt,  tipsar Cécile.

Fritt fall
Från att ha varit ett lukrativt framtidsyr-
ke i början av förra seklet, blir idag mi-
mosisterna allt färre. I området som 
kallas Triangle d’Or, Guldtriangeln, 
som omfattar Mandelieu – Pégomas 
– Tanneron, fanns för bara ett par de-
cennier sedan cirka femtio mimosister. 
Idag finns bara cirka tio till femton kvar. 
Arbetsinsatsen ger helt enkelt för lite i 
utbyte. När den äldre generationen går 
i pension har de därför svårt att hitta 

någon som kan ta över. Istället 
läggs verksamheten ner. Men 
Cécile och Fabien tänker driva 
familjens verksamhet vidare.

Mimosarutten
Mandelieu-La Napoule är en av 
8 etapper längs den så kallade 
Mimosavägen. Den 13 mil långa 
rutten börjar i Bormes-les-Mi-
mosas, passerar i turordning 
Rayol-Canadel-sur-Mer, Sa-
inte-Maxime, Saint-Raphaël, 
Mandelieu-La-Napoule, Tan-
neron, Pégomas och avslutas i 
Grasse. 

Fester till mimosans ära
Varje år firar man mimosan 
längs Rivieran. Det är bland 

annat mimosafester i Sainte-Maxime och 
Tanneron, blomstertåg i Bormes-les-Mi-
mosas och veckolång mimosafestival i 
Mandelieu-La-Napoule etc. Dessutom 
arrangeras många mimosapromenader 
och bussutflykter till mimosaskogarna, 
framför allt i Tanneronmassivet där mi-
mosan täcker stora ytor med intensiv 
blomning. 

Oavsett om man kallar den vintersol el-
ler vårtecken är den värd att firas!

FREDRIC 
BROSTRÖM
Hjälper dig med de flesta hantverk. 

Målning, tapetsering, golvläggning, kök  
och badrum osv.

Fredric 06 69 23 88 31 - fredbrobro777@gmail.com

Jessica Holmertz
rivieranytt@rivieraklubben.com


