FRANKRIKE

ITALIENSK STILFLÖRT

ÄGARE: Familjen Guénant.
LÄGE: Utanför Rognes en Provence,

några mil från Aix en Provence.
SLOTTET: Byggt år 1645 av Guilaume de
Julien, med inspiration från toskanska
praktvillor. Elva gästrum, matsal,
vardagsrum och flera salonger.
ÄGORNA: Omkring 400 hektar, varav
140 hektar vinodlingar.
VERKSAMHET: Vinodling och -produktion,
hotell, upplevelser i form av
fågeljakt, tryffeljakt, vinprovning.
HEMSIDA: villabaulieu.com.

EN SKÖNHET
I PROVINSEN

Bérengère Guénant, ung fransk kosmopolit och ökenälskande jeepguide,
sköter i dag familjegodset Villa Baulieu i hjärtat av Provence. Med ett 1600–talsslott
och ett vinnande vinkoncept har hon skapat ett personligt litet lyxhotell.
Av L A R S

COLLIN

Foto

På handslaget
golvtegel leder
den smala, höga
trapphallen från
entrén med sitt
schackrutiga golv
upp till taket, och
tornen, påbyggda
år 1805.

M AU RO RONGION E

Vinrankorna växer runt
hela egendomen på sagolikt
bildsköna Villa Baulieu.
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Välkommen till värmen! På toppen
av Villa Baulieu tronar den stolta,
provensalska flaggan.

Bérengère Guénant, till vänster,
i goda vänners lag i salongens
gröna sammetssoffa.

»Jag skulle gärna se elefanter här på
Villa Baulieu, men familjen säger nej«

S

olen är på väg att gå ner, långt bortom
bergen över Luberon, men än värmer
ett dröjande kvällsljus den lejongula
fasaden. Skenet letar sig in mot entréhallens schackrutiga marmorgolv, försvinner upp längs trappräcket av svart smide
för att slutligen fylla sviterna i ett rofyllt, rosa
skimmer. Slottet Villa Baulieu i den böljande
Durance-dalen är själva sinnebilden för det
omsjungna, mytomspunna Provence.
Ägarinnan gör snygg entré genom att
bromsa in vid den porlande springbrunnen.
Bérengère Guénant kunde vara hämtad ur en
livsstilsannons för fyrhjulsdrivna bilar, klädd
i sammetskavaj, scarf, pilotbrillor och med
håret i hästsvans. Men hon är affärskvinna,
utbildad i Paris på IFMHI, Institut Français
de Management Hôtellerie International.
Villa Baulieu är numera ett mycket smakfullt och småskaligt lanthotell, just utanför
samhället Rognes en Provence, några mil
från Aix en Provence. För sju år sedan var
det Bérengère som fick förtroendet av övriga
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Överst: I den lika bekväma som eleganta salongen hålls ofta
spontana små konserter under sommaren.
Nedan till vänster:En anlagd damm på ägorna skapar dynamik
mellan vinodlingarna, parken och slottet.
Nedan till höger: Estetik, tagen till fulländning, möter gästerna
i slottets elva gästrum.

familjen att driva och öppna villan. Redan
efter ett år utsågs Baulieu till ett av Europas
charmigaste hotell.
Familjen Guénant ingår sedan länge i
toppskiftet av den franska bilindustrin. Ursprungligen kommer den från trakterna runt
Bordeaux, men har även rötter här i Provence.
När föräldrarna Pierre och Nicole Guénant
köpte Baulieu för 20 år sedan hade villan varit
i samma familjs ägo under många år.
– Pappa hade vänner i trakten som visste
att Baulieu var en väldigt fin vingård, men i
mycket dåligt skick. Han brukar säga att man
ska göra en galen sak i sitt liv, säger Bérengère
Guénant, som tycks ha ärvt egenskapen att
våga gå in helhjärtat för projekt hon tror på.
Platsen är belägen i Provence enda vulkaniska krater. Den mycket mineralrika marken
av basalt är som gjord för vinproduktion. Och
här har det gjorts vin i åtminstone 2000 år, då
romarna planterade vinrankor. Ägorna på 400
meters höjd omfattar 140 hektar vinodling:
Domaine Villa Baulieu. Det traditionella
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»Jag hoppas att många uppskattar att följa med mig i jeepen«
rosévinet står fortfarande för den största delen
av tillverkningen. Men år 2002 introducerades
Cuvée Bérengère, en lyxigare etikett i både
vitt och rött, och som tar allt mer plats.
Parken med sin pool och minutiöst klippta
buxbomshäckar slukar 22 hektar. Här finns
gott om plats att långsamt spatsera på prydliga trädgårdsgångar och göra anhalter i
mamma Nicoles rosenträdgård med ett 40-tal
ädla engelska sorter. I parkens mer vildvuxna
del dominerar mandel- och olivträd. En ekologisk grönsaksträdgård för husbehov är på
väg mot högre höjder.
Härligast överblick har man från något av
tornen, tillbyggnader från år 1805. Annars är
Baulieu till det yttre välbehållet och likt den
villa som byggdes i mitten av 1600-talet, inspirerad av dåtidens praktfulla villor på den
toskanska landsbygden. Redan på 1570-talet
förlänade kung Henrik III marken åt en lokal adelsfamilj. Sedan dess har inflytelserika
provensalska släkter varit ägare: Alamon,
Agoult, Oraison, Pontleroy.
Bérengère Guénants uppdrag är tydligt,
hon ska ta slottet in i framtiden. Länge höll

hon sig undan, och prioriterade hellre ungdomens passioner, som stavades ökenrallyn
och afrikansk savann. Efter studier i Paris
drog Bérengère söderut för att titta till brodern Alexandres hotell i Madrid. Hon stannade i tre år och engagerade sig i tävlingen
Rallye des Gazelles, ett kvinnligt bilrally
som bland annat går mellan Atlasbergen och
Sahara i Marocko.
BÉRENGÈRE HAR ATT brås på. Yngste farbrodern är en riktig äventyrare, berättar hon.
När han en dag undrade om hon kunde tänka
sig att åka till Namibia och jobba som jeepguide, tvekade hon inte en sekund.
– Jag gillar torra klimat, och jag älskar den
afrikanska öknen. För 20 år sedan fanns inga
"fancy" resorts i Namibia. Jag stannade tills
pappa tyckte att jag skulle komma hem och
gå ytterligare en utbildning. Det tog ett tag
innan jag accepterade förslaget. Jag skulle
gärna se elefanter här på Villa Baulieu, men
familjen säger nej, säger Bérengère leende.
Hon återvände till Frankrike med uppdraget att skapa större intresse för familjens viner,

samtidigt som huset efter en långvarig renovering sakteliga vaknade ur sin törnrosasömn.
Idén föddes att öppna grindarna för allmänheten och öka aktiviteterna kring vinet.
Villa Baulieu månar om att leva upp till
sin fyrklöver av värdeord: lyx, stillhet, charm
och diskretion. Bérengère adderar snabbt två
till: personlighet och förtroende.
– Jag hoppas att många uppskattar att få
följa med mig i jeepen när vi åker på vinsafari
genom odlingarna. Jag brukar berätta om
slottet och om vinet. Sedan väljer många att
stanna kvar några nätter till för att verkligen
uppleva den här lyckosamma kombinationen
av natur och tystnad.
Gäster som gillar lågoktaniga aktiviteter
tar ett dopp i poolen eller söker sig till ett
stämningsfull, mosaikklätt hamam. Andra
som söker mer energi lånar cyklar, eller provar
tennis- och boulebanorna.
Ombyggnaden av Baulieu började år 2002
och tog ett decennium. Konst och antikviteter har fått en framträdande plats. Familjen
består av erfarna samlare och varvar möbler
från barock och rokoko med högst samtida

Överst: I stora salongen på andra våningen samsas barock med
samtida konst och design.
Nedan till vänster: Bortom parkens formklippta buxbomshäckar
anas en romersk gravkammare.
Nedan till höger: I den rustika matsalen, som flörtar med
riddarromantik, sitter gästerna rakryggat och serveras regionala
rätter, tillagade av utsökta råvaror, många producerade i närområdet.

Venustemplet
byggdes till
i trädgården
på 1800-talet,
skapad ur en
skuggig italiensk
grotto,
ursprungligen
från 1600-talet.

Alla rum bär namn efter
forna ägare. Sviten Pierre
Robineau de Baulieu är
inredd med möbler från
Ludvig XVI:s 1700-tal.
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Grannbyn Le Puy-Sainte-Réparade
syns i fjärran, under en vingårdssafari
med Bérengère Guénant.

På en skönt svalkande
innergård kan gäster inta
frukost med full diskretion.

Balustrader, kolonner &
arkitekturdetaljer
i klassisk stil

Showroom BÅSTAD öppnar 17 april, tor-sönd 11-18
Orangeriet & allt som finns i och omkring det
Hemmeslövsvägen 15, Båstad

KOMPLETT UTSTÄLLNING FRÅN HADDONSTONE

Emmanuel Brin är slottets
första Maître de Maison
och sköter den dagliga
verksamheten när familjen
Guénant är i Paris.

»Baulieu var en väldigt fin vingård,
men i mycket dåligt skick«
konst. I stora salongen sker en sömlös förening
mellan 1700-tal och abstrakt konst. Här hänger en stor målning av Victor Vasarely, som med
sin tidstypiska op-konst lika mycket hade fingret i färgburken, som i luften. Museet tillägnat
Vasarely ligger förresten i Aix en Provence.
Genom århundraden har Baulieu kallats
såväl villa som domain och chateau. Numera
är man tillbaka vid de italienska influenserna,
antagligen ett utmärkt sätt att särskilja sig
från andra franska chateaux. Familjen Guénant har också valt att samarbeta med mästerkocken Paul Bocuses hotellkedja Châteaux et
Hôtels Collection.
Vi tar rygg på elegante Emmanuel Brin,
Maître de Maison, Baulieus första hotelldirektör, anställd efter att Bérengère fått en
dotter, och nu pendlar mellan Paris och Provence. På handslaget golvtegel följer vi det
vackert vridna trappräcket upp mot de elva
rummen. Alla har utsikt över parken och är
mellan 30 och 75 kvadratmeter. De bär namn
efter forna tiders ägare, inget är det andra
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likt; en svit fullständigt blommar över i engelskt 1800-tal medan en annan högfärdigt
har inspirerats av Louis XIV. Vissa väggar
går i mild turkos. Färgen skrapades fram
bakom lager av tapeter, och mycket har återskapats tack vare gamla böcker och skrifter,
och mamma Nicoles goda smak.
I den praktfulla matsalen sitter gästerna
vid det sex meter långa matbordet i kastanj.
Det behövdes 28 starka armar för att lyfta det
på plats. Villa Baulieu har ingen restaurang,
efter önskemål sitter man antingen här eller i
det luftiga orangeriet, och serveras måltider av
provensalska produkter, i stor utsträckning inköpta på den lokala marknaden i Lourmarin.
Béréngère tittar förbi, hit vill hon snart ta
sin nya familj på heltid och skapa egna traditioner, bara dottern blir några år äldre. Och
långsamt börjar den där drömmen om Afrika
blekna bort.
– Nu får det stanna vid semestrar. Men
vem vet. Kanske trotsar jag pappa ändå och
skaffar en elefant, säger Bérengère Guénant.
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ÄDLA ANOR

SLOTTETS ANOR går tillbaka till 1570-talet, och har genom sekler

ägts av olika provensalska adelsfamiljer. År 2002 köptes Villa Baulieu
av familjen Guénant, våren 2012 öppnade dottern Bérengère för
gäster. Baulieu håller öppet april till oktober, resten av året hyrs
slottet ut (inkl personal med butler) för events etc. Hösten 2012
utnämndes Villa Baulieu till ett av Europas sex charmigaste hotell
vid den årliga utdelningen av Prix Villégiature i Paris.
Lätta vårluncher intas med fördel i det luftiga
orangeriet, som vetter mot slottsparken.
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Showroom Rörstrandsgatan 44, öppet enligt överenskommet

0046 8 52027480
info@vanstatradgard.se

