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De båda öarna utanför Cannes 
– Sainte-Marguerite och Saint- 
Honorat – är perfekta utflyktsmål 
året om. Efter en kvarts båtfärd 
från Cannes kliver man iland och 
möts av minnen från romartiden 
fram till idag. Härliga vandrings-
stigar i skön natur och många 
möjligheter till bad bjuds. Liksom 
ett skönt lugn i kontrast till Croi-
settens eviga brus.

Lérinsöarna – packade 
med flertusenårig historia

Cisterciensmunkarna på l’île Saint- 
Honorat, den yttre och mindre av 
öarna utanför Cannes, lever efter 

benediktinerreglerna – arbeta hårt och 
be. För det har de skapat en slogan, som 
lyder ”En ö, bröder, ett stort vin”. I ar-
betet har de också god hjälp av en unik 
terroir.

Vi träffade munkarna för några år sedan 
och fick äran att besöka vinkällarna och 
prova himmelskt goda viner, som ligger 

länge och suger åt sig smak och doft av 
finaste ek. Men de kostar…

Klostret har 21 munkar, men också 15 
civilanställda, bland dem en sommelier 
med ansvar för vin- och likörförsäljning-
en, Samuel Bouton. Han visade runt och 
innan provsmakningen i källaren stan-
nade han vid en tornliknande byggnad 
och berättade:

Underjordiskt vatten
- Saint-Honorat har ursprunget i den 
afrikanska kontinentalplattan medan 
Sainte-Marguerite står på den europe-
iska plattan. Vår ö har pressats ihop så 
att plattorna står vertikalt medan de 
ligger platt på grannön. Vi har därmed 
jord långt ner i sprickorna och vi har 
alltid vatten. Det finns en underjordisk 
förbindelse från fastlandet som leder 
vatten ut till Saint-Honorat. Därför har 
våra vinrankor och andra växter alltid 
vatten. När en svår storm fällde mäng-
der av träd på Sainte-Marguerite, klara-
de sig våra träd för de växer så djupt. 

Olika plattor, underjordisk vattenför-
sörjning – det låter som en saga.

- Tänk på var vi är, vi får inte ljuga i ett 
kloster, sade Samuel Bouton med ett le-
ende. Det är alltså sant.

Prisade viner
Som turist får man inte se särskilt myck-
et av det imponerande klostret, men 
enbart passagen fram till det är värd 
resan. Här finns en medeltida skans vid 
havet och en rad små kapell runt om på 
ön. Klostrets vinfält ligger väl skyddade 
innanför en ridå av pinjer och eucalyp-

Från det imponerande fortet på Saint-Marguerite är utsikten magnifik mot fastlandet med Cannes i fokus. 

När mistralen når ända fram
 till Sainte-Marguerites klippor piskar 

vågorna skum över besökarna.

Europas äldsta eucalyptusträd återfinns 
på Lérinsöarna – här en allé 

med sådana på Sainte-Marguerite. 

Munkarna äger ön Saint-Honorat 
och transporterar besökarna dit med sitt 

eget rederi. 

Ansvarig för vinproduktionen på klostret är 
Frère Marie Pâques, som dessutom är chef 

för gourmetrestaurangen La Tonnelle. 

Hårda regler gäller på Saint-Honorat.

Entrén till klostret på Saint-Honorat 
är en prunkande trädgård.

Vid vårt besök bjöd sommelieren Samuel 
Bouton på en oförglömlig viognier direkt ur 

ett av de blott två faten av detta vin.

tusträd; små fält med blå druvor som sy-
rah, mourvèdre och pinot noir samt vita 
som clairette och chardonnay. Vid vårt 
besök fanns också ett par fat viognier i 
källaren, som vi hade äran att få provs-
maka – oj, oj, oj… Men 125 euro flaskan 
var väl dyrt, förstås. Efter några års up-
pehåll återlanseras viognier i sommar. 
Vi nöjde oss med att köpa den ”enklare” 
syrah:n för blott 42 euro, som hade vun-
nit VM för syrah några år tidigare...

En lunch på munkarnas egen restau-
rang, La Tonnelle, ingår helst i besöket 
på Saint-Honorat, men även den har en 
prisklass i nivå med vinernas. Dock ock-
så med motsvarande nivå på kvaliteten. 
Till skillnad mot utskänkningsställena 
på grannön, är La Tonnelle öppen för 
lunch varje dag året runt. Där kan man 
få chansen till en pratstund med Frère – 
broder – Marie Pâques, som är restau-
rangchef samt sedan 15 år ansvarig för 
vingården och vintillverkningen. Tillika 
en mycket sympatisk man.

Marguerite och romarna
Man kan förstås även besöka Saint-Ho-
norat med matsäck i ryggsäcken och 
bara knalla omkring för att njuta av 
den speciella och behagliga miljön. Med 
hänsyn, förstås, till öns regler om tyst-
nad och klädkod (kläder krävs, baddräkt 
är bannlyst).

Annars väljer de flesta att ta båten till 
den till ytan fem gånger större och inre 
ön, Sainte-Marguerite. En promenad på 
mycket lättvandrade stigar runt hela ön 
tar ett par timmar och är knappt åtta ki-
lometer lång.

Klostret på Saint-Honorat grundade 
av munken med samma namn kring år 
410, medan Sainte-Marguerite har en 
ännu äldre historia. Hit kom romarna 
cirka 200 år före Kristus. Man har hit-
tat spår från romarna som vattencister-
ner, romerska bad med svettningsrum, 
en fästningsmur liksom dekorerade 
underjordiska rum. De byggde till och 
med en fast förbindelse mellan fastlan-
det och ön. Vid en jordbävning år 410 
sjönk marken i området fyra meter och 
därmed försvann vägen ut till ön. Idag 
är vattendjupet bara några meter, även 
mellan öarna. I sundet ankrar varje dag 

på sommaren hundratals fritidsbåtar. 
Klostret, liksom fortet, är delvis bygg-
da av stenar från romarnas övergivna 
byggnader. 

Perfekt för vandring
På Sainte-Marguerite finns en lagun, 
som är fylld med fåglar och på ön finns 
många krigsminnen. Framför allt det 
imponerande fortet, byggt av span-
jorerna med början 1637, som också 
innehåller ett ”havsmuseum”. Där har 
mycket av öns historiska arv samlats, 
inte minst minnen från romartiden, 
men också med historien om ”Mannen 
med järnmasken”, som fanns här i 11 av 
sina 34 år i fängelse. Efter vandringen 
kring ön, är ett besök på fortet och mu-
seet väl värt sina sex euro.

På några ställen kring ön finns små 
badstränder, men med Nice-strandens 
obligatoriska gummiskor i bagaget, kan 
man också bada från många klippor och 
steniga vikar på Sainte-Marguerite. Här 
finns ingen klädkod, men det kan vara 
väldigt trångt på badställena.

Öns natur är välskött och en mängd väg-
ar och stigar korsar den i alla riktningar. 
Vandrare av alla kalibrar kan hitta en la-
gom runda genom alléer av eucalyptus, 
pinjer eller längs täta häckar av olika 
sorters buskar. Väldigt frodigt är det och 
perfekt att gå, året runt.

På vintern är det nästan folktomt på 
Sainte-Marguerite. Såväl restauranger 
som fik är stängda. Då är egen matsäck, 
inklusive kaffe, nödvändigt. Men fortet 
och museet är öppna året om (museet 
dock stängt på måndagar). Och åt vilket 
håll man än vänder blicken, är utsikten 
från båda öarna magnifik.
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Båtar till Lérinsöarna 

Snabbast åker man båt till Sainte- 
Marguerite från hamnen i Cannes, 
utanför den dyra parkeringen 
Laubeuf. (Man kan annars parkera 
gratis en bit bort längs stranden 
mot Mandelieu). Från Cannes går 
en båt varje hel- och halvtimme 
april-september och varje jämn 
timme resten av året. Tur och retur 
kostar 14:50 € (13:50 om man är 
över 65 år). 9:50 för barn 5-10 år. På 
sommaren kan båtar gå även från 
andra orter längs kusten. Se www.
trans-cote-azur.com

Till Saint-Honorat åker man med 
munkarnas egna båtar – www. 
cannes-ilesdelerins.com – för 16:50 
€ (14 för seniorer) och varierande 
för barns olika åldrar. De kan ha litet 
lägre priser på vintern. Går i princip 
varje heltimme från Laubeuf-kajen 
i Cannes och åter varje halvtimme, 
litet olika vinter och sommar. www.
abbayedelerins.com 


