
Louve
- en have i provence

Jeg elsker frihed, rummelighed, lys, harmoni, 
balance, det nøgterne, den skabende aktivitet, 
at have tid...

Klippede former indrammer og skaber rum. En vin har fået plads i en af nicherne i de høje mure.
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yen ligger på siden af bjergkæden og har kig over 

en smal, langstrakt dal med blomstrende frugttræer, 

oliventræer og gamle ege. Den ligger, som den altid har 

ligget med de smalle gader afgrænset af gamle to- og 

treetagers stenhuse. Skodderne er malet i lyse, falmede farver, 

som passer til landskabet, og tegltagene gentager jordens 

gule og brune farver. På torvet ligger cafeen og boulebanen i 

behagelig skygge under store træer. Ingen kan se, at der bag 

et af disse huse gemmer sig en ganske usædvanlig have – et 

kunstværk i klippede former og sten.

PERSONLIGT KLIP

Man må igennem huset for at komme til haven, som hænger 

i tre terrasser ned ad bjergsiden. Haven er kun 500 m2 stor, 

men opdelt i mange, små rum og tætte passager. Øverste 

etage, som man kommer til fra husets nederste, er indrettet 

som en stor terrasse med grønne, klippede skulpturer som 

rand, rumskabere og tag. De opstammede fyrretræer kaster 

en let skygge over siddepladsen, så man kan skue ud over det 

betagende landskab uden at få sol i øjnene. Cypresser står i 

grupper, som man ser det overalt i det sydlige Europa, her har 

de blot fået toppen klippet af, og runde buksbomkugler glider 

ind i hinanden til én stor, blød organisk form.

Kun få provencalske haver indeholder ikke et eller fl ere 

formelle elementer i form af skulpturelle planter, sten eller 

begge dele. De er hverken, som de kontrollerede, dominerende 

barokhaver i nord eller som de højt forarbejdede, prangende 

udstillingshaver ved Rivieraens mægtige villaer. I La Louve 

er de klippede former personlige. Hver enkelt busk har fået 

sin egen form – sit eget udtryk, som ikke er præcist. Ikke en 

nøjagtig opmålt størrelse, men skaberens kreative leg med 

sjove og smukke former. Her er det formelle en søgen efter 

harmoni - og det har man opnået til fuldkommenhed i La Louve.  

NATURENS PLANTER I HAVEN

Haven er skabt af Nicole Vesian chefdesigner hos Hermès i 

en menneskealder. Først da hun i en alder af 70 år var blevet 

pensioneret, købte hun huset og begyndte på haven. Hun 

havde efter et langt hektisk liv i storbyens modeverden ingen 

erfaring med planter eller haver, men nok med former, farver, 

B

La
I hjertet af Provence, nord for Marseille, med god 

afstand til den tætbefolkede middelhavskyst ligger 

området Lubéron. Et fredeligt og smukt distrikt, 

som gennemskæres af en bjergkæde beklædt med 

små hyggelige bjergbyer. La Louve ligger i en af 

disse – Goult – lidt udenfor Bonnieux.

Fra øverste terrasse 
har man kig ud over 
det smukke landskab.
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strukturer og teksturer. Det er det, man stadig ser i dag.

Nicole Vesian valgte de planter, hun fandt i landskabet 

omkring. Gråløvede lavendel, salvier og cypresurt – Santolina. 

Grønne, duftende rosmarin, buksbom og myrter. Kortlæbe og 

efeu. I begyndelsen var det landskabet, hun så fra terrasserne, 

som var inspirationen for planternes placering og form. Senere 

fi k japansk havekunst også indfl ydelse på haven, men den 

provencalske stemning blev fastholdt med høje, tørre stenmure 

og trapper, med espalierede frugttræer og vin og med 

krydderurter i den lille køkkenhave i en af stenmurens nicher. 

RUSTIKKE MATERIALER OG GENBRUG

Udtrykket blev aldrig pillent, aldrig pertentligt, selv om den 

kreative designer hver morgen gik en tur med saksen for 

at se, om der var noget, som skulle justeres. Udtrykket er 

rustikt og råt. Der er groft tilhugne kalksten både i mure og 

belægninger. Belægningerne skifter dog, og fi ne mønstre er 

indlagt her og der. Gamle slidte brædder og planker var blandt 

Vesians foretrukne materialer. Døre, hegn og espalier er skæve 

og vindslidte. Et rustent tøndebånd hænger på en træpind i 

væggen blot for at man kan nyde den skygge, båndet kaster 

på væggen, når solen bevæger sig hen over himlen. Genbrug 

af alle materialer var et princip, Vesian fastholdt, ikke blot af 

økonomiske og ressourcemæssige hensyn, men også fordi 

fortid og nutid forbindes.

La Louve er i dag et feriehus, man kan leje. 
Stedet har skiftet navn til La Fontaine de Faucon. 
Adresse:                                                 
La Fontaine de Faucon            
Chemin de la Fontaine de Faucon  
Quartier Ste. Anne
84220 Goult 
France
Tel: 0033 4 90 72 24 96    
www.fontainedefaucon.com 

Tag på ferie i La LouveTag på ferie i La Louve

Jeg afskyr falskhed, indbildskhed, overdrivelse 
og ophidselse. Det vigtigste - når man skaber 
noget - er uafhængighed. At være i stand til at 
ændre alt når som helst.

LouveLa
- en have i provence

Nederste terrasse 
er en inspiration fra 
de provencalske 
lavendelmarker.

Blå iris vokser vildt i 
Provence, og har her 
fået plads mellem de 
klippede former.

La Louve set fra gaden.
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LAVENDLER KLIPPES I MØNSTER

På den midterste terrasse er et gammelt vandreservoir - fra 

dengang terrasserne var marker - omdannet til et hyggeligt og 

diskret svømmebassin. En bruser hænger i den blomstrende 

mispel, så man en sommerdag kan svale sig med udsigt over 

det grønne landskab. En ny swimmingpool er af senere ejere 

tilføjet i den fjerne ende af haven. Også denne terrasse er 

tilfældigt tilplantet med buske, som klippes i bløde former. 

Nederste terrasse har sin inspiration fra lavendelmarkerne 

i Provence. Række på række af kuplede lavendler fylder 

terrassen. Et fantastisk syn også uden for blomstringstiden. 

Nicole Vesian legede med klipningen af lavendlerne. Et år 

klippede hun lavendlerne, så kun hver anden række stod som 

en blå blomstrende sky hen over de gråblå klippede puder. Et 

andet år klippede hun diagonale rækker.

ÅBEN FOR FORANDRING

Denne fi ntfølte kultivering forudsætter et samarbejde med 

vækst, tid og forandring. Trods det kontrollerede udtryk var 

Vesian helt åben for forandring. Et jordskred væltede på et 

tidspunkt en høj mur, og knækkede to høje taks. I stedet 

for at bygge op på ny og erstatte de knækkede taks valgte 

Vesian at arbejde sammen med udviklingen. En terrasse var 

opstået, og her byggede hun en lille siddeplads med udsigt 

over dalen, taksene blev klippet som fl ade vognhjul, og sådan 

fi k tilfældighederne lov at råde. Det gælder også planterne. 

Kokardeblomster, stokroser og hjulkrone får lov at så sig rundt 

omkring mellem de klippede former.

La Louve er på en gang minimalistisk og drømmende fyldt 

med detaljer. Haven er i dag kendt og kopieret verden over. 

Nicole Vesian fi k lov at leve her til sin død i 1997, men haven 

lever, bevares og forandres, som det var hendes hensigt.

Lavendel og salvie kan du sagtens dyrke i haven på en solrig 

plads, der er veldrænet, så der ikke står vand om vinteren. 

Rosmarin og cypresurt overvintrer ikke altid godt i Danmark. 

Det er mere sikkert at grave dem op, og sætte dem frostfrit, 

lyst og relativt tørt vinteren over. Man kan f.eks.  dyrke dem i 

krukker.

Alle kan klippes, og alle holder af at blive klippet for ikke at 

blive ranglede og lange.

Lavendel, Lavendula angustifolia
Klip lavendler i fl ade puder. Klipper man lavendlerne for høje 

vælter de ud, når de blomstrer. Klip midt i april, når risikoen 

for kraftig frost er overstået. Klip ikke dybere, end at der er 

blade tilbage på grenene, når du har klippet. Hvis du klipper 

ned i de bare grene, kan du ikke være sikker på, at de 

skyder igen. Sørg for at klippe hvert år, ellers er det svært 

at holde formen. Klipper du meget sent, er der risiko for, at 

lavendlerne ikke blomstrer den sommer.

Salvie, Salvia offi cinalis
Der fi ndes fl ere typer af salvie. Rødbladede, gulbladede, 

trefarvede og den almindelige gråbladede, som vi bruger som 

krydderurt. Salvie klipper man egentlig ikke for at forme den, 

men mere for at få friske skud og blade. Den kan godt blive 

ranglet og lidt vissen at se på efter vinteren. Skær den halvt 

ned, når de nye skud bryder om foråret.

Rosmarin, Rosmarinus offi cinalis
Rosmarin klippes to gange årligt. Første gang om foråret, når 

den har blomstret og anden gang sidst i august. Rosmarin 

klippes bedst i bløde kugler.

Cypresurt, Santolina chamaecyparissus
Cypresurt får gule knapblomster, hvis du ikke klipper den om 

sommeren. Vil du have en fast form,  må du dog klippe den 

ad fl ere gange. Første gang midt i april og igen et par gange 

i løbet af sommeren. Sidste gang i slutningen af august.  

Stedsegrønne planter, som er gode til formklipning
Buksbom, Buxus sempervirens Almindelig kristtorn, Ilex 

aquifolium Kinesisk enebær, Juniperus chinensis. Velegnet 

til orientalsk klipning som ”skytræ” med bare stammer og 

grønne skyer på grenspidserne 

Laurbærkirsebær, Prunus laurocerasus

Liguster, Ligustrum vulgare

Taks, Taxus baccata

Kortlæbe, Teucrium chamaedrys

Krybende benved, Euonymus fortunei 

LouveLa
- en have i provence

Haven ligger på tre terrasser 
ned over bjergsiden.

lavendler, rosmarin, salvie og cypresurt

Vandposten er 
diskret monteret 
over det gamle 
stentrug ...

En gammel bruser hænger 
under en blomstrende 
mispel, Mespilus. 

Sådan klipper du 
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forårshaveferie

Serre de la Madone
74, Route du Val de Gorbio 
06500 Menton
Tlf. 0033 4 93 57 7390
Vinterresidens for Lawrence Johnston, som skabte det kendte Hidcote i England. 
Terrasser med alsidig beplantning, lysthuse og bassin. Er under restaurering, men 
kan besøges.
www.serredelamadone.com

Clos du Peyronnet
Avenue Aristide Briand
06500 Menton
Tlf. 0033 4 93 35 72 15 
Have med mange fi ne detaljer, bassiner, pergola, haverum og terrasser. Skabt af 
engelsk familie, den nuværende ejer, William Waterfi eld er tredje generation. 
Kun åben efter aftale.

Musée Ephrussi de Rothschild
Villa Ile de France
Avenue Ephrussi de Rothschild, St-Jean-Cap-Ferrat
Tlf. 0033 4 93 01 33 09
Rigmandsvilla fra begyndelsen af 1900-tallet med rigt udsmykket haveanlæg. 
Fransk parterre, spansk have med grotte og italiensk have

Chateau de Gourdon
06620 Gourdon
Tlf. 0033 4 93 09 68 02
På toppen af bjerg den lille by og slottet Gourdon. Lille formelt anlæg med 
klippede hække og kugler. Fantastisk udsigt.

La Fontaine de Faucon 
(se artiklen om La Louve)
          

Les Jardin de l’Alchimiste
Mas de la Brune
13810 Eygalières
Tlf. 0033 4 90 90 67 77
www.jardin-alchimiste.com
Moderne have med roser, krydder- og lægeurter ved hotellet Mas de la Brune

Chateau Val Joanis
84120 Pertuis
Tlf. 0033 4 90 79 20 77
www.val-joanis.com
Have ved vinslot med stor urtehave, roser og stauder

Hamas de Henri Fabre
84830 Sérignan du Comtat
Tlf. 0033 4 90 70 00 44
Have ved gård på landet med hjemmehørende planter 

Lægeurtehave
La Mairie
26700 La Grande Adhémar
0033 4 75 04 41 09
Sød lille by med formel lægeurtehave

Abbaye St. André
30400 Villeneuve-lez-Avignon
Tlf. 0033 4 90 25 55 95
Have anlagt i ruinerne til gammelt abbedi med fi n udsigt til den gamle 
paveresidens i Avignon

Du kan læse mere om haver i Provence i bøgerne: 
Gardens in Provence af Louisa Jones udgivet i 1992 på forlaget Flammarion
Gardens of the Riviera af Vivian Russell udgivet i 1994 på forlaget Rizzoli

i Provence
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Det kan sagtens lade sig gøre at tage på ferie i Provence på 

egen hånd. Med et godt vejkort i bilen, og en god planlægning 

hjemmefra kan man nå ud i de mere ukendte egne og væk 

fra Rivieraens hæsblæsende byliv, hvis man vil. Her er nok at 

opleve. Naturen er i sig selv bjergtagende. Hyggelige småbyer, 

som tilsyneladende er fuldstændig upåvirket af omverdenens 

hurtige puls ligger på bjersider og toppe. Her kan man fi nde et 

lille hotel eller Auberge, her er ofte en torvehal eller et marked 

med gode oste, pølser og brød til frokosten i det grønne. Eller 

nyd en luksusmiddag til duften af blomstrende blåregn i én af 

de gode restauranter.  

B&B

Også i Provence kan man bo på bed and breakfast. Mange 

steder taler værtsparret engelsk, men det er under alle 

omstændigheder godt at kunne lidt fransk, hvis man vil rejse 

på egen hånd.

Alastair Sawday’s Special Places to Stay har udgivet en bog 

og hjemmeside med franske B&B. Alastair Sawday’s Special 

places to Stay. French Bed and Breakfast. 

www.specialplacestostay.com

Et af de dejligste B&B, man kan forestille sig, fi ndes i byen 

Moustiers Saint-Marie i Haut Provence. 

Den lille by ligger ved begyndelsen af et af de allersmukkeste 

naturområder i Provence: Gorges du Verdon. La Bouscatière 

er et stemningsfuldt B&B, hvor der er kælet for detaljerne. 

Værelserne er store og komfortable, morgenmaden overdådig 

og værtsparret så søde, at man føler sig som deres personlig 

inviterede gæst. Bag huset er en lille have, hvor man kan spise 

sin morgenmad, ellers serveres den i stuen foran pejseilden 

med Mozart og Chopin som akkompagnement.

La Bouscatière
Chemin Marcel Provence, 04360 Moustiers Sainte-Marie
Telephone: 0033 4 92 74 67 67  •  Fax: 0033 4 92 74 65 72
bonjour@labouscatiere.com
www.labouscatiere.com

HAVER I PROVENCE

Mens barokhaverne i Nordfrankrig er store og pompøse med 

lange alléer og kæmpe spejlbassiner, er haverne i Provence 

af en helt anden karakter. Her smelter landskab og haver 

nærmest sammen, og haverne indeholder lige så gerne et 

smukt oliventræ, et kirsebærtræ eller en pergola med vin som 

mere sjældne og forædlede arter. Haverne har ofte et lidt 

tilfældigt udtryk, og iris får lov at sprede sig rundt omkring i det 

lange græs. Stenvægge, trapper og skulpturer er en vigtig del 

af haverne, som generelt domineres af grønt.

De provencalske haver er ofte private. Her har man ikke 

samme tradition for åbne haver som i England. I de senere 

år er en del haver blevet åbnet for offentligheden. Her er et 

udvalg af de bedste. Det er en god idé at kontakte haverne 

inden besøg, for åbningstiderne ligger ikke helt fast.

HAVEREJSER TIL PROVENCE

Ønsker du ikke at rejse på egen hånd fi ndes der fl ere 

organiserede rejser.

Louisa Jones og Bernard Dupont arrangerer hvert år i 3. uge 

af april en eksklusiv tur til de bedste provencalske haver. 

Turen arrangeres i samarbejde med Mirande hotel i Avignon. 

Der er maksimalt plads til 20 personer på turen. Louisa Jones 

er amerikaner, men har i mange år boet i Provence. 

Hendes speciale er haver og mad. ljones@enprovence.com

Eller kontakt Martin Stein på L’Hotel la Mirande, 

tlf. 0033 4 90 85 93 93 www.la-mirande.fr

Flere engelske rejser går til Provence. Brightwater Holidays 

har en havetur til Østprovence i april 2005.

Brightwater Holidays Ltd

Eden Park House

Cupar

Fife

KY15 4HS 

Tel: 0044 1334 657155

www.brightwaterholidays.co.uk

forårshaveferie
Serre de la Madone. Judastræ, Cescis siliquastrum. Clos du Peyronnet.

Provencalsk 
stenhus.

Nogle roser blomstrer 
allerede i april.

Svælglilje i Serre 
de la Madone.

Floder gennemkrydser 
landskabet i bunden af de dybe gorges.

Marked i Nyons. La Mairie.
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