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CHARENTE:

 CHARENTE
 CHARENTE-MARITIME

Gennem århundreder har vindruerne i Charente 

udelukkende været produceret for at danne grundlag for 

den verdensberømte cognac. De to dominerende druer i 

produktionen var Colombard og Ugni Blanc.

Da cognac i slutningen af sidste århundrede gradvist blev fortrængt fra 

kaffebordene i de små hjem, begyndte enkelte vinbønder at søge andre 

græsgange. Det 

resulterede i, at der 

blev udviklet vine 

til konsumption, 

og nye druer som 

Sauvignon Blanc, 

Chardonnay og 

Merlot fandt deres 

plads på markerne.
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50 Næste nummer af VinoVenue: 
Aragonien - et ukendt 
og overset Spanien.

D et er altid ekstra  
interessant at kun- 
ne præsentere  et 

nyt vindistrikt. Et om-
råde, som ikke rigtig har 
fået opmærksomhed i 
bredere kredse. Sådan et 

område er Charente.
Da jeg begyndte mit arbejde her virkede 

det meget uoverskueligt. De første produ-
center jeg besøgte, var ved at tage modet 
fra mig. Jeg smagte deres vin og syntes, 
det kunne være interessant. Men når jeg så 
begyndte at snakke mængder, så kunne vi 
aftage mere end deres årsproduktion. Langt 
hovedparten af deres vin gik til destille-
ring, og den gode vin på flaske blev frem-
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stillet i en lille tank i hjørnet af laden, og 
med 600 producenter begyndte det at blive 
uoverskueligt. Langsomt begyndte der dog 
at komme system i tingene, og jeg endte 
med at stå med 20 vinavlere, som alle sam-
men ville kunne tilfredsstille vores behov. 
Så nu er Charente på plads.

Et ”nyt” vindistrikt med vine, der har 
deres egen karakter, præget af Atlanterha-
vets milde klima og med en dejlig mund-
rensende tørhed, som er et godt supple-
ment til tidens afrundede trendsættere.

Jeg er overbevist om, at der er plads til 
Charente på vinkortet. Nu er jeg spændt 
på, hvad du siger.

God fornøjelse!

4 Charente - vinene fra det
berømte CognaC.

16 vin 
under
små
forhold.

12  resultat 
af en 
krise.

38 floden 
og papiret.

24 brændevin 
når den 
er fin.

42 de 
franske
huleboere.

31
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de 
kostbare 
små æg.

46 abbé 
pierre.

20 Chateau de l’Yeuse.

28 druemost 
med 
CognaC.

34 den søde suCCes.
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Et karakteristisk syn langs Charente 
Maritimes klippekyster er netfiskeri fra 
små hytter på pæle, hvor højvandet skaber 
gode kår for de lokale hobbyfiskere. 

4

D en populære tegneserie Asterix har 
haft stor indflydelse på forståelsen 
af den galliske kulturs kvaliteter, 

som på mange måder er grundlaget for det 
Europa, vi lever i i dag. Rigtignok har vi 
været under indflydelse af et væld af andre 
kulturer siden da, men trods alt er der me-
get at finde hos gallerne.

De var et keltisk folkeslag, som i begyn-
delsen spredte sig fra landområdet omkring 
floderne Rhône, Seinen, Rhinen og Donau. 
Området svarer til nutidens Frankrig, Lu-
xembourg, Belgien, det meste af Schweiz, 
Holland og en god bid af Tyskland. De 
spredte sig efterhånden også til Nordita-
lien, Balkan og Transsylvanien. Altså det 
man i dag vil kalde det centrale Europa, 
men de nåede også helt ned på den tyrki-
ske halvø.

De menes at have samlet sig omkring 
det femte århundrede f.kr., og kommuni-
kerede ud fra deres fælles keltiske sprog-
stamme.

Gallerne blev aldrig forenet under én 
hersker eller regering, men de galliske 
stammer var i stand til at forene deres kræf-
ter i store militære operationer, og det gjor-
de, at de gennem flere århundreder holdt 
stand mod en stadig stærkere romersk 

Det var her, gallerne endelig  
måtte se sig slået af romerne. 
Men også her de trods alt  
overlevede. Det er cognac’ens 

hjemland. Den har dog intet at gøre med  
den berømte trylledrik fra Asterix.

magt. Deres kultur toppede i det tidlige 3. 
århundrede f.kr. De kæmpede på Kartagos 
side mod romerne under de puniske krige, 
så de må have haft en fin fornemmelse for, 
hvem deres fremtidige fjende nummer ét 
skulle blive.
Det førte også til, at romerne på deres si-
de forsøgte at komme gallerne til livs. 

Gennem århundreder har cognac skabt 
velstand i Charente. Det er grunden til, at 
så mange ejendomme står veltrimmede  
og ordentlige i landskabet.
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Den vestlige del af Charente omtales med 
efternavnet Maritime. Det er franskmænde-
nes mest populære ferieområde, ikke mindst 
fordi de her kan nyde østers og muslinger 
så friske, som det overhovedet er muligt 
at få dem. Her kan også opleves hyggelige 
fiskerihavne med små restauranter og mus-
lingehøst med fladbundede specialfartøjer, 
der kan gå helt tæt på kysten.  

De blev mere og mere nærgående, da de 
rykkede ind i det nordlige Italien. For at 
koncentrere kræfterne om det nære og tru-
ende tilbød romerne kartagenerne kontrol 
over den iberiske halvø, så romerne selv 
kunne koncentrere sig om det hjemlige.

Dermed var de i 225 f.kr. klar til slaget 
ved Telamon i Norditalien, hvor gallerne 
for første gang måtte se sig slået og retur-
nere til egne territorier nord for Alperne.

Over de følgende 200 år fandt træfnin-
ger mellem gallerne og romerne sted med 
jævne mellemrum, indtil Julius Cæsar i 58 

f.kr. samlede alle romerske kræfter for at få 
endelig bugt med gallerne.

Det tog ham 7 år og kostede en formue 
så stor, at Romerriget var på konkursens 
rand. Til gengæld var krigsbyttet hos gal-
lerne så tilsvarende meget større, at prisen 
på guld faldt med 20 procent, efter at Cæ-
sar havde slået dem i 51 f.kr.

Udgravninger har vist, at gallerne havde 
en kultur ufattelig rig på guld. Alene i Py-
renæerne er der fundet mindst 200 guldmi-
ner fra den galliske æra. Der er også rester, 
der tyder på, at det har været en meget vel-®
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udviklet kultur baseret på befolkningscen-
tre med stor rigdom og velstand.

Rigdommene har været bygget op gen-
nem lang tid, mens gallerne havde en do-
minerende indflydelse på handlen langs 
med floderne. De handlede med romerske 
købmænd i stor stil. Der er fundet en kæm-
pe metalbeholder på 1,63 meter i højden, 
som menes at have været anvendt til trans-
port af vin fra Middelhavsområdet. Hvis 
det er rigtigt, så er her tale om en mængde, 
der kun kan have været brugt kommercielt.

Vi forestiller os, at det galliske sam-

fund var domineret af druider, en klasse i 
samfundet, som var bedre uddannede og 
kendte til love, digtning og helbredelse. 
Desuden var hver stamme ledet af et råd af 
ældre, som udstak retningslinier for, hvor-
dan samfundet skulle styres. Der er ingen 
tvivl om, at de galliske samfund har afholdt 
valg, så ledelsesopgaven gik på omgang.

Romerne kaldte disse samfund for ”Ci-
vitates”. De dannede senere grundlag for 
Frankrigs opdeling i de kirkelige bispe-
dømmer og stifter, der fungerede indtil den 
franske revolution i 1789.

Fra Cæsars optegnelser ved vi, at Galli-
en var opdelt i tre folkeslag, da han overtog 
regeringsmagten. Den centrale stamme hed 
Aquitani, og boede mellem floderne Seine/
Marne og Garonne. Nord for dem regerede 
Belgae og syd for dem mod Pyrenæerne, 
Ours.

Endvidere skriver han: ”Af alle disse 
er Belgae de modigste, fordi de er længst 
fra civilisationen og udviklingen (underfor-
stået: Rom). Købmænd opholder sig nødig 
hos dem og importerer helst de ting, som 
tilfredsstiller det kvindelige. De bor 
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nærmest på germanerne øst for Rhinen, 
med hvem de hele tiden er i krig, hvorfor 
disse germanere overgår alle andre gal-
lere i tapperhed. De slås med germanerne i 
næsten daglige kampe, når de enten bliver 
angrebet, eller selv fører krig mod gallernes 
grænser.”

Som man fornemmer, har det ikke været 
en dans på roser at leve dengang, og det 
virker også som om Cæsar, med hans bag-
grund i den romerske kultur, nærmest er 
chokeret over barbariet.

Efter Cæsars annektering af Gallien ud-
viklede der sig en blandet gallo-romersk 
kultur i de erobrede områder. I forlængelse 
af hans udlægning af gallernes landområ-
der blev de omtalt som Gallia Narbonensis, 
der udviklede sig til Occitania i den syd-
vestlige del af Frankrig, Cisalpine Gaul i 
den sydøstlige og Gallia Aquitania, som 
omfattede det centrale og vestlige Frankrig, 
hvor også Charente ligger.

Men den romerske magt holdt ikke 
evigt. I 400-tallet blev det meste af Frank-
rig invaderet netop af det barbariske folk 
germanerne eller visigoterne, som de også 
kaldes. Det var stammefolk fra det nordlige 
Europa. Hvor de eksakt kom fra, er stadig 
uvidst, men de havde en adfærd i stil med 
vikingerne og bragte ikke nogen særlig ud-
viklet kultur med sig, så de indrettede sig 
efter det, der allerede eksisterede, de ste-
der hvor de tog magten – så længe de ellers 
fik deres vilje.

Herredømmet holdt dog kun indtil 507, 
hvor en anden af de germanske stammer, 
frankerne, væltede hærgende ind over de 
hårdt prøvede gallo-romaner og overtog 
magten fra visigoterne.

Gennem de følgende par hundrede år 
blev Aquitanien og dermed også Charente 
flyttet rundt fra den ene hersker til den næ-
ste, hvad enten han var franker, basker el-
ler noget helt andet. For befolkningen har 
der sikkert ikke været den store forskel på, 
hvem de var underlagt.

Men i 769 blev der med ét orden på tin-
gene. Det med selvstyre under skiftende 

4

4

Uanset hvor man befinder sig i Charente er der 
fine muligheder for idylliske oplevelser. Floden 
gennemskærer området, havet spejler sig lige 
i nærheden og den gode franske indstilling til 
friske råvarer ligger som en af de oplevelser, 
der får humøret i vejret. På vejen hjem fra et af 
de gode måltider, kan man være heldig at gade-
lygterne er tændt, og byen ånder stilhed og ro. 
Når solen er gået ned og natten har sænket sig, 
er dagens jag endelig slut. 
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4 hertuger måtte have en ende, og det blev 
Karl den Store, som også var franker, der 
kom til at sætte dagsordenen. Uden synder-
lig modstand besluttede han at indlemme 
Aquitanien i sit kongedømme.

Han var tydeligvis en ambitiøs herre 
med stor lyst til ekspansion - måske det vi 
i dag ville kalde grådig. Efter at have ind-
taget det meste af Frankrig kastede han sig 
over Italien og indlemmede det i sit kon-
gedømme i 774. Derefter fortsatte han sine 
erobringer på den modsatte side af Pyre-
næerne og pressede muslimerne over på 
Ebros sydvestlige bred – en kamphandling 
han gennemførte det sidste år inden sin 
død i 814.

Han sikrede dog sine sønner ved lø-
bende under sin regeringstid at forære dem 
kongedømmer. Eksempelvis blev hans yng-
ste søn Louis som treårig konge af Aquita-
nien i 781. For at sikre sig selv satte han 
sig over dem alle ved at lade sig krone som 
romersk kejser 1. juledag, 25. december år 
800 af pave Leo den Tredje i den gamle Pe-
terskirke i Rom.

Efter Karl den Store fortsatte flere af 
hans slægtninge med at beholde magten, 
så navnet Frankrig hænger således sam-
men med, at det var frankernes stamme, 
der bevarede magten længst.

Senere kom englænderne til. De for-
søgte sig af flere omgang, og det voldsom-
ste forsøg fandt sted under den såkaldte 
Hundredeårskrig, som er en række gen-
tagne sammenstød mellem den franske og 
den engelske krone.

Det var den engelske konge, Edvard den 
Tredje, der lagde ud med at kræve Frank-
rig underlagt sin krone i 1337. I starten gik 
det ham godt, og englænderne vandt alle de 
første træfninger både til vands og til lands.

Men efter en snes år, hvor der havde væ-
ret kæmpet med jævne mellemrum, ændre-
de franskmændene taktik og valgte i stedet 
at kæmpe med små slagkraftige grupper i 
en slags guerillakrig. Den nye strategi gik 
helt fantastisk. Lige indtil de fik en ny kon-
ge, Karl den Sjette, der var sindssyg.

Han tabte det meste af landet, inden 
han afgik ved døden. Men Frankrig fik 
igen overtaget, da Jomfruen fra Orléans, 
Jeanne d’Arc, ledet af sine stemmer, stor-
mede Orléans og befriede byen fra englæn-
derne. Efter denne historiske begivenhed 
af de helt store førte hun den nye konge, 
Karl den Syvende, til kroning i katedralen 
i Reims.

Ulykkeligvis blev hun taget til fange og 
brændt på bålet den 30. maj 1431, men 
hendes indsats medførte et gennembrud for 
franskmændene, som gradvist fik samlet 
landet og i 1436 atter kunne indtage Paris.

Krigen afsluttedes med en fransk sejr 
ved slaget i Castillon i 1453, hvor englæn-
derne mødte en velforberedt fransk hær, 
der var udstyret med armbrøster, så de kun-
ne slagte de engelske styrker uden selv at 
komme i nærkamp.

Med afslutningen af Hundredeårskri-
gen endte også det engelske herredømme 
i Charente. som blev indlemmet under den 
franske krone. Dermed var Frankrig sam-
let, som vi kender det i dag.

En lignende samling, dog uden militær 
kamp, fandt sted så sent som den 30. sep-
tember 2016, da regionerne Aquitaine, Li-
mousin og Poitou-Charente blev samlet i en 
ny storregion, Nouvelle-Aquitaine.

Med denne centralisering, som også er 
sket i andre regioner i Frankrig, håber po-
litikerne at spare penge på administration 
og samle kræfterne i mere effektive orga-
nisationer. Samlingen betyder, at Nouvelle-
Aquitaine bliver Frankrigs største region. 
Den bliver på størrelse med Østrig, og med 
en befolkning på næsten 6 millioner men-
nesker.

Det er et af Frankrigs mest dynamiske 
områder med hensyn til befolkningsudvik-
ling, særligt omkring kysten og Bordeaux, 
som efter en gennemgribende renovering er 
kommet på niveau med Paris med hensyn 
til attraktionsværdi for tilflyttere.

Med fem universitetsbyer, Bordeaux, La 
Rochelle, Limoges, Poitiers og Pau, ligger 
Nouvelle-Aquitaine også lige efter hoved-
stadsregionen Ile de France, når det kom-
mer til undervisning, innovation og forsk-
ning.

Nouvelle-Aquitaine er desuden num-
mer ét på listen over omsætning indenfor 
landbrug, ikke kun i Frankrig, men i hele 
Europa. Det skyldes vinområderne om-
kring Bordeaux og ikke mindst produktio-
nen af Cognac.

Med en kystlinie, der strækker sig fra 
Pyrenæerne i syd til La Rochelle i nord, er 
det et af Frankrigs mest attraktive ferieom-
råder båret af de tre historiske feriebyer 
Arcachon i Gironde, Biarritz ved grænsen 
til Spanien og Royan i Charente Maritime.

Disse byer tiltrækker så mange ferie-
rende, at de ikke alene holder en enorm 
hotelsektor i gang, men også en stor mus-
linge- og østersproduktion ud for kysten.

Når det kommer til østers og muslinger, 
så er franskmændene Europas nummer et, 
og den bedste vin til østers og muslinger er 
hvidvin. Den laver de i Charente. Så kan 
det ikke blive mere lokalt - eller som nord-
mændene siger “kortrejst”. n
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Produk-
tionen 
af vin på 
flaske 

er nærmest forsvin-
dende i Charente, 
men den stiger år for 
år, og stille og roligt 
lægger flere og flere 
professionelle mær-
ke til forandringerne.

4

I 70’erne og 80’erne ændrede forbru-
gernes vaner sig, så det med cognac 
til kaffen inden man kørte hjem, ikke  

længere var velset. Der skulle passes på 
promillerne.

Indtil da var der ingen avlere i Cha-

Gennem årene har mange mennesker sat 
stor pris på, at meget store mængder vin er 
blevet forvandlet til gylden cognac.
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rente, der tænkte på at producere vin. 
De havde hovedet fuldt af cognac, så den 
vin, de fik ud af druerne, var mere fokuse-
ret på at skulle destilleres end at ende på 
forbrugernes middagsbord.

Med den manglende interesse for at pro-
ducere gode vine, blev kvaliteten naturlig-
vis også derefter.

Derfor er der heller ikke mange borgere 
i Charente, der er opmærksomme på, at de 
i dag kan finde gode og velsmagende vine i 
deres nabolag. En god vin for dem kommer 
fra et af de anerkendte franske distrikter, 
ikke fra Charente.

Men måske skulle de begynde at inte-
ressere sig mere for det lokale, for der er 
ved at ske en omvæltning af de bemær-
kelsesværdige indenfor vinproduktionen. 
Hvert år bliver vinavlernes bestræbelser 
nemlig honoreret med flere og flere medal-
jer ved såvel de nationale som internatio-
nale smagninger. Vinene bliver anerkendt 
for deres tørre kompleksitet, der på en fin 
måde repræsenterer et alternativ til et el-

lers mere og mere ensartet udbud i mar-
kedet. I Charente produceres vin på 1.500 
hektar ud af de 75.000 hektar, der dyrkes 
med vindruer. Det er altså kun en ganske 
lille procentdel, der bliver tappet på fla-
ske, og derfor er disse vine naturligvis også 
vanskelige at få øje på. Det er stadig vin til 
destillering, der er det dominerende.

Men i kontrolrådet for Vins de Pays 
Charantais er der alligevel registreret 600 
avlere, vel at bemærke med de 1.500 hek-
tar vinmarker til vinproduktion, så det er 
kun to og en halv hektar pr. producent.

Når man så tager i betragtning, at de 20 
avlere, der virkelig går ind for produktion 
af vin til konsumption, har taget broderpar-
ten af de 1.500 hektar, så er der ikke man-
ge frimærker af jord tilbage til de sidste. 
Realiteten er da også, at de fleste tapper et 
par tusind flasker til folk, der kommer for-
bi, og nyder sjatterne selv. De omkring 20 
producenter, der går ind for vinproduktion, 
når til gengæld op på 12 millioner flasker 
om året. Hermed ligger de på en gennem-

snitlig produktion af 6.000 liter pr. hektar, 
og det er kun to tredjedele af det, der er det 
tilladte produktionsmaksimum pr. hektar i 
området.

Nu kunne man nemt få det indtryk, at 
vin i Charente er noget nyt, men det er det 
langt fra. Vinproduktionen er meget ældre 
end cognac. I middelalderen var der en stor 
produktion af vin, og under romerne har 
den også været betydelig. Det var faktisk 
først da hollænderne begyndte at destillere 
vin til cognac, at produktionen af vin til 
konsumption svandt væk. Til gengæld har 
langt hovedparten af vinen i området været 
omdannet til Cognac i mere end 300 år.

Det er primært de hvide vine Colom-
bard, Chardonnay og Sauvignon Blanc, der 
er i fokus i Charente. Colombard har ellers 
været skældt ud for kun at kunne bruges til 
destillater ligesom Ugni Blanc, men det er 
langt fra tilfældet. Ophavet menes at være 
Chenin Blanc og Gouais Blanc. Begge dru-
er med stærk tilknytning til Frankrig.

Colombard gror iøvrigt også på vestky-

4
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Drueproduktionen i Charente er opdelt 
således, at langt den overvejende del af 
druerne destilleres til brug i produktionen 
af de forskellige Cognac-typer, mens en 
forsvindende del af druehøsten lagres 
på fad og tappes på flaske.

sten af USA og enkelte steder i Australien, 
og den har også ganske godt fodfæste i Syd-
afrika og i Mendoza, Argentina.

Den dominerende rødvinsdrue i Cha-
rente er Merlot, men der produceres også 
såvel Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, 
Gamay og ind imellem også lidt Pinot Noir. 
Gamay er en af de historiske druer, som har 
været omtalt siden 1500-tallet. Den vokser 
gerne på sur jord, og er velkendt i Loire da-
len og Beaujolais, så Charente er ikke så 
overvældende langt hjemmefra. Oversøisk 
har avlere i Willamette Valley i Oregon på 
USA’s vestkyst haft stor succes med Gamay.

Denne forbindelse mellem USA’s vest-
kyst og den franske atlanterhavskyst er 
ganske slående og skyldes utvivlsomt sam-
menfald i klimaet. Begge steder er der 
mildt med tilpas fugtighed.

I Charente kan klimaet deles op i to zo-
ner, der skiller lige vest for byen Cognac. 
Ude mod vest er der en mildhed fra Golf-
strømmen, som holder sig året rundt, mens 
der mod øst er større temperaturforskelle. 

Her kan der være meget varmt om som-
meren og meget koldt om vinteren. Derfor 
er der også en markant forskel på vinene, 
og det er ikke sikkert, at Cognacs vinpro-
duktion havde klaret sig så godt, hvis ikke 
hollænderne var kommet og begyndt at de-
stillere brændevin.

I de seneste år har markedsføringen af 
vin i Frankrig lidt under omlægning af nav-
nene på appellationerne, med nye ord for 
de samme definitioner.

I Charente har de valgt at følge EU’s nye 
mærkning af det gamle Vins de Pays. Der-
for kan man finde flasker med den gamle 
mærkning og den nye EU-mærkning, der 
hedder IGP, Indication Géographique Pro-
tégée. For at gøre det endnu mere markeds-
venligt er det så blevet angliseret til PGI, 
Protected Geographical Indication. 

Centralisering skal til for forbrugernes 
og forenklingens skyld hedder det. Men 
desværre er konsekvensen oftest, at forbru-
gerne efterlades forvirrede over alle disse 
velmente ”forenklinger”. n
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D er er 600 producenter registreret 
hos kontrolrådet for Vins de Pays 
Charantais. Når talen kommer til 

hvor mange af dem, der har en størrelse, 
så de kan levere rimelige mængder vin til 

De små 
og gode 
produ-
center 

har været igang i åre-
vis og oftest overta-
get vinproduktionen 
fra deres forfædre. 
Det forpligter - også 
for fremtiden.

4

eksport, falder antallet til 20. De 580 re-
sterende er kun med i Vins de Pays Char-
antais, fordi de gerne vil sælge lidt vin ved 
stalddøren. Når nu druerne alligevel vini-
ficeres, inden de bliver brændt til Cognac, 
så kan man jo lige så godt tage lidt fra til 
forbipasserende.

De 20 seriøse vinproducenter, der går 
op i det at fremstille velsmagende vine, det 
er dem, der skaber udviklingen i Vins de 
Pays Charantais. Mange af dem har været 
i gang i årevis. Enkelte er endda gået så 
vidt, at de helt er holdt op med at destil-
lere og i stedet satser hele produktionen på 
konsumvin.

En af dem er Jean-Claude Benassy på 
Domaine de Poncereau de Haut - en ejen-
dom på 36 hektar beliggende en halv snes 
kilometer fra Royan. Da han overtog i 1975 
havde hans forældre levet af at fede slag-
tekyllinger op og levere druer til et lokalt 
destilleri. Men Cognac var inde i en hård 
periode med faldende efterspørgsel, og det 
med slagtekyllinger på gammeldags maner 
var også for nedadgående, så Jean-Claude 
måtte se sig om efter nye muligheder.

I første omgang satsede han på hvidvin 
fra druerne Ugni Blanc og Colombard. Det 
var dem hans forældre havde dyrket til de-
stilleriet, så det lå lige for. Første årgang 
blev 1978, og der viste sig et behov, da tu-
rismen var i god vækst, og restauranterne 
langs kysten havde brug for vin til de man-
ge gæster.

Med en voksende kundekreds udvik-
lede sortimentet sig efter kundernes behov, 
og de spurgte til rosé og rødvin. I 1986 kom 
Jean-Claudes første rødvin på markedet. 
Samtidig fik han og hans kone, Èlisabeth, 
deres første barn, Ludovic, og dermed 

Der er højt humør hos familien Banassy  
på Domaine de Poncereau de Haut efter 
de sammen har besluttet, at den unge  
generation skal overtage driften. 
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var Cuvée Ludovic skabt. En enkelt-
druevin på Cabernet Franc.

Siden har en længere række af vine set 
dagens lys. Ud over Ugni Blanc, Colom-
bard og Cabernet Franc er også Sauvignon 
Blanc, Chardonnay, Merlot, Gamay, Caber-
net Sauvignon, Chenin Blanc og endnu lidt 
flere kommet til. De bedste vine er blevet 
begunstiget med Jean-Claudes og Èlisa-
beths børns navne, så nu kan kunderne 
også få en Cuvée Ophélie på Sauvignon 
Blanc og en Cuvée Florian – vingårdens 
første fadlagrede rødvin på Cabernet Sau-
vignon og Merlot.

Fra februar 2017 overtog børnene Ophé-
lie og Florian driften af Domaine de Ponce-
reau de Haut efter at have brugt de foregå-
ende fire år på at komme ind i forholdene. 
Det betød dog ikke, at Jean-Claude sagde 
farvel til sit livsværk, han overgik bare til 
at være lønmodtager hos sine børn.

En anden af Charentes producenter, 
som endda har været med gennem endnu 
længere tid end Jean-Claude Benassy er 
familien Hauselmann.

De kan skrive deres historie tilbage 
til 1951, da oldefar Georges Hauselmann 
købte ejendommen i Sablonceaux til sin 
søn Robert. Dengang var det en kvæggård 
med malkebesætning og 11 hektar vin. Vi-
nen blev produceret på Ugni Blanc og for-
trinsvis brændt til Cognac, men fandt også 
lidt afsætning lokalt.

I 1981 flyttede en ny generation ind 
på gården. Roberts sønner Max og Eric 
overtog driften, og som noget af det første 
plantede de en mark med Chardonnay – en 
drue, som ikke fandtes andre steder i Cha-
rente.

Med sønnernes overtagelse fik Robert 
tid til at skabe nyt. Han blev en af driv-
kræfterne bag organiseringen af drueav-
lerne i området, så da Vins de Pays Char-
antais blev stiftet i 1985, blev han organi-
sationens første formand, en position han 
bevarede i 20 år.

Dette drivende engagement forplantede 
sig til alle medlemmer af familien Hau-

4

TIL VENSTRE: Yannick Hauselmann har for længst 
lært at passe destillationsprocessen. Siden 
han var barn har der været brændt alkohol til 
cognac på familiens ejendom Domaine de la 
Chavilliere i Sablonceaux.
TIL HØJRE: Lionel Gardrat udsendte i 2015 et 
manifest, hvor han bandlyste al forurening med 
sprøjtemidler og kunstgødning, og han har, lige-
som mange yngre franske vinavlere, vendt den 
tidligere generations dyrkningsmetoder ryggen.
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selmann. I 1995 gik Max og Erics koner, 
Nathalie og Chantale , sammen om at åbne 
et udsalg af gårdens produkter, som efter-
hånden havde udviklet sig til et anseligt 
udvalg af Cognac, Pineau des Charentes og 
rosé, hvid- og rødvin. Alt sammen forarbej-
det fra gårdens efterhånden 60 hektar med 
vinstokke.

Idéen med salg direkte til forbrugerne 
var dog ikke ny, for Roberts dagligstue 
havde fungeret som udsalg så langt tilbage, 
nogen kunne huske, men med svigerinder-
nes initiativ var det lettere at håndhæve 
åbningstider, så familien fik mere ro.

I 2014 kom så den nyeste generation til. 
Det var fætrene Yannick og Antoine, som 
begge var vokset op på gården. De er enige 
om, at den udvikling, de vil stå for, er at 
gøre gården fri af kemiske hjælpemidler - 
en holdning som rigtig mange i deres gene-
ration deler.

Eksempelvis også Lionel Gardrat på 
Domaine Gardrat i , som kan skrive sin fa-
milies historie på gården tilbage til 1894. 
Efter forsøg og grundige overvejelser be-
sluttede han i 2015 at sætte giftsprøjten i 
stald og lade den blive der i al fremtid.

Når en fyr som Lionel Gardrat har taget 
en så markant beslutning, har det en meget 
stor betydning i Charente. Han er områdets 
mest vindende producent. Han har gennem 
de seneste 20 år hentet 42 anerkendelser 
for sine vine ved de mest prestigefyldte 
franske smagninger, samtidig med at han 
siden 1997 har haft sine vine i opslagsvær-
ket Guide Hachette.

Der fejer i disse år en vind over Europa, 
som bæres af yngre mennesker med ini-
tiativ og handlekraft. De vil gøre sig fri af 
brugen af sprøjtemidler og udvikle andre 
dyrkningsmetoder, der tager hensyn til na-
turen og dermed kommende generationers 
sundhed.

De deler deres holdninger med Lionel 
Gardrat, der udtrykker den gennem det 
afrikanske ordsprog: ”Vi arver ikke jorden 
fra vores forfædre – vi låner den af vores 
børn.” n
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C hateau De l’Yeuse kunne være hi-
storien om den rige onkel, mange 
unge ønsker sig, når de står med et 

projekt, de gerne vil sætte i gang. 
De færreste har den rige onkel, og hvis 

de har en, så er det sjældent ham, der gør 
deres drømme til virkelighed. På Chateau 
De l’Yeuse er det den modsatte historie. 
Den rige onkel købte et slot for at lave det 
om til hotel. Kunne ikke få det til at fun-
gere med de folk han ansatte og bad derfor 
sin unge niece om hjælp.

Niecen er Céline Desmazières. I 1997 
var hun 25 år og havde netop afsluttet sin 
eksamen på universitet med speciale i tu-
risme – altså teoretisk godt klædt på til at 
påtage sig en spændende opgave, men helt 
uden erfaringer i ledelse og hoteldrift.

Céline er imidlertid et af den slags men-
nesker, der vokser med opgaven, så med 
tiden fandt hun sin egen ledelsesform. Den 
var ikke skolet, og en af de ting man som 

I Chateaubernard ligger en tidli-
gere vingård med produktion af 
cognac, som nu er blevet et slots-
hotel. Her er det helt afskærmet 

fra det pulserende liv, som ellers er vokset  
op omkring den lille, hyggelige landsby.

4

Céline Desmazières blev hentet til Chateau 
de l’Yeuse i en alder af kun 25 år, efter 
hendes onkel havde mistet en mindre 
formue på velmenende branchefolk. 

gæst lægger mærke til er, at der er et me-
get fladt hierarki. Hver medarbejder tager 
ansvar for helheden, og det giver en god og 
engageret stemning i huset.

Et af de første store projekter ud over 

Smukt og nærmest intimt ser slotshotellet 
ud ved aftentide i den store og skønne park.
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den nye hoteldrift, som Céline kom til at 
stå med, var da stormen i 1999 ødelagde 
hotellets park. Mange af de gamle træer 
blev lagt ned, og området lignede en slag-
mark. Men hvor det for de fleste ville ople-
ves som en katastrofe, blev det for Céline 
et vendepunkt.

Hun havde brug for at genopbygge par-
ken, og ind trådte manden i hendes liv. 
Ham der også skulle blive far til hendes 
børn. Landskabsarkitekten Rémi Marcotte 
så de samme muligheder som Céline såvel 
privat som fagligt. Sammen kunne de ska-
be meget mere end bare en park - de lagde  
grunden til ”les jardin respectueux” - de 
venlige haver.

I dag snart 20 år efter den ødelæggende 
storm er parken vokset til. Nu er den ikke 
kun venlig med små søde oplevelser. Den 
er også vild.

Parken er etableret på den stejle skrænt 
neden for slottet, og stier snor sig gennem 
en tæt skov af alle mulige træer, som kun et 
engageret havemenneske har haft fantasi til 
at etablere. På varme sommerdage er det et 
paradis af kølig luft med skønne dufte.

Her kommer lokale skoleklasser og le-
ger, udvikler ideer og lærer om den natur, 
der bliver mere og mere fremmed for de 
fleste.

Det Céline og Rémi sammen har skabt i 
naturen, forsøger de også at bringe ind på 

slottet. Og nu hvor Célines onkel ikke kun 
er rig, men også er blevet gammel, har de 
fået mulighed for at overtage hotellet, som 
Céline har bygget op for sin onkel.

Ringen er sluttet, nu kan de fuldende 
tankegangen om at få det hele til at hænge 
sammen som en helhed. Med hoteldrift, 
naturundervisning og fokus på at hotellets 
køkken får så mange af sine varer fra lokale 
producenter som overhovedet muligt.

Til den sidste del af projektet har de 
fundet køkkenchefen Miguel Marroquin fra 
Mexico. Han har lavet mad, siden han som 
14-årig begyndte at hjælpe sin mor i køk-
kenet, og da han i en alder af 17 annonce-
rede sin lyst til at gå den vej i livet, gjorde 
hun alt, hvad hun kunne, for at stoppe ham. 
Det var ikke en fremtid for hendes dreng.

Men Miguels lyst til at arbejde med mad 
lod sig ikke tæmme. Han valgte at pakke 
en rygsæk og stikke af. Første stop blev 
Austin, Texas, hvor han ganske hurtigt fik 
job i en af byens bedre restauranter.

Det med papirer er ikke noget problem 
i USA, hvis bare man vil arbejde. Så i de 
tre år Miguel arbejdede i Austin, levede 
han med en anden mexikaners identitet 
- betalte skat og havde papirerne i orden, 
når der var kontrol. At der kom skat ind to 
forskellige steder fra af den samme person 
var underordnet, så længe pengene rullede 
ind på statens konto. Miguel kender til en 
mexikaner, der på den måde understøttede 
20 andre, så de kunne arbejde i USA. Det 
fungerer fint, så længe de ikke har behov 
for offentlige ydelser. Hvis det sker, er de 
lovløse.

Med tiden fik Miguel opbygget sin egen 
uautoriserede uddannelse og avancerede 
stille og roligt til at blive køkkenchef. Nye 
drømme kom til. For en ung ambitiøs kok 
med mod på livet står Frankrig øverst på 
listen.

Det franske køkken er grundlaget for 
den finere gastronomi, så der må der være 
noget at lære, mente Miguel.

Når nu det var gået godt i USA, så skulle 
det vel også være muligt at finde noget i 

Frankrig. Som mexikaner kunne han uden 
problemer få et tre måneders turistvisum 
til Europa og dermed adgang til at finde et 
job.

Dengang omkring årtusindeskiftet var 
det lige som nu lavstatus at arbejde i re-
staurantionskøkkener i Frankrig. De gode 
restauranter leder i månedsvis efter gode 
medarbejdere, så når der dukker én op, 
som har kvalifikationerne i orden, er der 
ingen grund til at stille for mange spørgs-
mål.

Miguel fandt hurtigt en mulighed i det 
velrenomerede hotel Aux Vieux Remparts 
i Provins en times kørsel sydøst for Paris. 

Aftalen var én måned på prøve til almin-
delig løn og derefter en kontrakt, hvis han 
passede sit arbejde tilfredsstillende. Alle-
rede 14 dage efter han var begyndt, blev 
han kaldt ind på chefens kontor og præsen-
teret for en kontrakt. Nu lå vejen åben for 
en opholdstilladelse med de rigtige papirer 
på plads.

I dag er Miguel Marroquin fuldgyldig 
borger i det franske samfund. Han er gift, 
har tre børn og den fjerde er på vej. Han 
stråler af tilfredshed og glæde, og det vide-
rebringes i overflod til gæsterne, når maden 
serveres.

Til en god flaske Chardonnay Cuvée 
Special foreslår han en lokal høne, som 
hedder Barbezieux serveret med skaldyr. 

Barbezieux er tidligere blevet anset for 
at være den lækreste høne at sætte tænder-
ne i. I størrelse er den blevet omtalt som en 
mellemting mellem en kalkun og en høne. 
Den kræver langsom vækst og stort friland 
at boltre sig på. Den lægger store æg, der 
vejer omkring 70 gram, og den kommer 
selv op over de fire kilo. 

I 1990’erne var den i fare for at uddø, 
men så tog en gruppe amatøravlere fat i 
udviklingen, og dens popularitet stiger nu 
år for år. Det er ikke en industrihøne, som 
affinder sig med trange forhold, så den kan 
kun produceres i mindre antal. Til gengæld 
giver den al den glæde, Miguel ønsker at 
servere for gæsterne. n

4
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INGREDIENSER: PORRETÆRTE
butterdej, 5 porrer, 1 rødløg, røget bacon 
(valgfrit), 4 spsk. balsamico, 
7 spsk. rørsukker, olivenolie, smør.

Det er fascinerende at gå på opdagelse i det 
paradis, som Céline og Rémi har skabt i det 
gamle vinslot med barer, restauranter, skønne 
værelser, udendørs terrasser mod parken, 
wellness-område osv. Og udenfor, i ”Den 
venlige park”, fører et mylder af stier gæsten 
gennem parkens store mangfoldighed af urter, 
blomster, træer og køkkenhaver og til spæn-
dende møder med bl.a. skulpturelle oplevel-
ser - alle skabt af naturens egne materialer.

CHAUVILLIERE CHARDONNAY CUVÉE SPECIAL 
Denne hvidvin, som er gylden i farven vil passe perfekt til Barbezieux kyllin-
gen eller en anden god kødfuld kylling. Duften er præget af gule æbler, ananas 
og smør. Smagen er afrundet og harmonisk med samme indtryk som fra duften.

BARBEZIEUX KYLLING MED KREBS, 
PORRETÆRTE OG KREBSESAUCE

KYLLING
Barbezieux kylling kan erstattes med en 
anden god kylling.
Partér kyllingen i passende stykker, vend 
stykkerne i salt og peber og brun dem i 5 
min. på skindsiderne, så de bliver lysebru-
ne. Sæt dem i en forvarmet ovn på 200 ° C 
og lad dem stege i 8-10 minutter.
Servér tærten med salat og små kartofler.

CHARENTE OPSKRIFT PORRETÆRTE
Forvarm ovn til 220 ° C. Skær porrerne i 
skiver. Hak løget fint. Varm lidt olivenolie i 
en pande på høj varme og steg porrer og løg 
til de bliver bløde. Skru ned til medium, og 
lad det simre i 15 min. under jævnlig om-
røring. I mellemtiden smeltes 3 spsk. suk-
ker i lidt smør. Tilsæt resten af sukkeret, 
balsamico og de bløde porrer og løg. (Tilsæt 
bacon, fortsæt opvarmningen til fedtet er 
smeltet.) Hæld blandingen i tærteformen 
og fordel det godt. Dækkes med butterdej 

og bages i 15 min. Ved servering vendes 
tærten ud med bunden i vejret, så den lig-
ger på butterdejen. Dekorer med brøndkar-
se, rucola og krebs.

OPSKRIFT KREBSESAUCE Start opbag-
ning af saucen, tilsæt gradvist krebsefon-
den, salt, peber og muskatnød. Rør fløden 
i og reducer til saucen har en god konsi-
stens. Tilsæt smør og juster smagen med 

krydderierne.

INGREDIENSER: KREBSESAUCE
40 g smeltet smør, 40 g hvedemel, 
50 cl krebsefond, 3 knivsp. salt, 
peber, 1 knivsp. muskatnød, 
20 cl piskefløde, smør.
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Oprindeligt var grundlaget for cog-
nac, som vi kender den i dag, salt. 
Det lyder måske lidt søgt, men hol-

landske købmænd sejlede udelukkende til 
den franske Atlanterhavskyst for at hente 
salt til konservering af fisk og kød.

I 1100-tallet besluttede hertugen af Gu-
yenne, som også var greve af Poitiers, at 

Ingen tvivl om at Cognac figu-
rerer i den absolutte elite, når 
det drejer sig om alkoholiske  
drikke. Der er ikke mange  

andre, der har formået at skabe et så fint og 
respekteret image, som de dygtige brændere 
og deres købmænd omkring Cognac.

anlægge en stor vinmark, der blev kendt 
som ”Vignoble de Poitou”. Herfra begynd-
te købmændene at tage vin med nordpå til 
markederne i Holland, England og Skan-
dinavien. Med tiden blev det en så suc-
cesfuld trafik, at kvaliteten på vinene faldt, 
samtidig med at mængderne steg.

Allerede fra saltets tid markerede byen 
Cognac sig som en vigtig lagerplads. Da 
vineksporten udviklede sig, blev det også 
Cognac ved floden Charente, der blev den 
foretrukne udskibningshavn.

I 1500-tallet udvikledes teknologien 
omkring brændevinsbrænding. I begyndel-
sen forsøgte man sig med at brænde den 
halvdårlige vin, for senere at blande den op 
med vand i håbet om, at vinsmagen kom 
tilbage. Men det gik ikke.

Til gengæld var brændingen succesfuld 
på den måde, at der udviklede sig en helt 
ny hollandsk drik, Brandewijn. Heraf nav-
net Brændevin eller Brandy.

Det kræver ikke meget omtanke at 

Når destillationen kører er den under 
konstant opsyn. Mange har indrettet sig 
med en drømmeseng ved siden af 
brænderen, så de kan passe ilden 
mens brændingen finder sted.
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indse, at det vil være meget lettere at 
foretage brændingen, der hvor vinen frem-
stilles frem for at fragte skibslæs med vin-
tønder til Holland og derefter reducere dem 
til et langt mindre antal efter brændingen. 
Så de innovative hollændere etablerede de-
res brænderier i Cognac i stedet for i Hol-
land.

I begyndelsen af 1600-tallet gik man 
over til at foretage dobbelte destillationer. 
Alkohol fra første brænding blev destilleret 
en gang til, og dermed skabtes eau de vie 
- livets vand. En højt koncentreret alkohol, 
som ikke fyldte meget og dermed var nem 
at transportere. Dermed var grundlaget for 
vore dages cognac skabt.

Med baggrund i købmandsskabet, der 
har været grundlaget for hele udviklingen, 
skabtes der herefter en organiseret stand 
af handlende, hvoraf mange eksisterer den 
dag i dag. Det er kendte cognachuse som 

4 Hennessy, Martell, Rémy Martin, Couvoi-
sier, Camus, Hine, Frapin og flere andre. 
Cognac er med andre ord mest af alt en tra-
dition, der bæres fra den ene generation til 
den næste.

Alle disse huse destillerer ikke nødven-
digvis deres cognac selv. En underskov af 
brænderier leverer deres destillater til de 
store huse, der så sørger for at blande de-
stillaterne, så den smager som den cognac, 
de er blevet kendt for.

En meget væsentlig del af cognac er 
egetræsfadene, som eau de vie’en lagrer på. 
I reglen er det træ fra skovene i det centrale 
Frankrig, Allier eller Nievre eller den øst-
lige Vosges, der grænser op til Alsace. 

Det er gennem lagringen på disse 
brændte træfade, at cognac’en optager sin 
særlige aroma, smag og farve. Lagringen 
kan tage årtier. Over tiden udvikles en 
blødere og mere fyldig smag. Træfadene er 
ikke helt tætte, så der foregår en langsom 
fordampning gennem træets årer. Denne 
fordampning har fået betegnelsen ”Engle-
nes andel”, og det anslås, at der forsvinder 
omkring 20 tons cognac om året ud i atmo-
sfæren fra den generøse by.

Når kældermesteren har besluttet, at 
nu kan det være nok, nu skal de kostbare 
dråber sikres for fremtiden, så ender den 
modne cognac på store glasballoner kaldet 
Demijohns eller Dame Jeanne. Her står de 
så og hviler i årtier uden yderligere for-
dampning.

For at sikre ensartetheden og den høje 
kvalitet bliver lagringen under hele proces-
sen fulgt af en Master Blender, som står for 
at sikre smag og alkoholniveau. En cognac 
skal holde mindst 40 procent alkohol. Der 
kan justeres med demineraliseret vand el-
ler eau de vie.

For at begrænse svindel blev der alle-
rede i 1909 udstedt det første dekret, som 
fortalte, hvor cognac kunne produceres og 
hvordan. Efterfølgende er det blevet redi-
geret i 1936 og 1938, og seneste i 2011.

Her fremgår også hvilke betegnelser, 
der må anvendes for de forskellige cog-

nac og deres produktionsområder. Det kan 
være vanskeligt at huske de forskellige be-
nævnelser, for på flaskerne står både hvil-
ket område cognac’en er produceret i, og 
hvordan den er lagret.

Produktionsområderne begynder tættest 
på Cognac by, hvor der produceres Grand 
Champagne, Petit Champagne og Borde-
ries. De tre forskellige områder dækker 
henholdsvis 18, 21 og 6 procent af produk-
tionen. Udenom disse områder ligger Fins 
Bois og Bons Bois med henholdvis 43 og 11 
procent. Længst væk fra byen i henholdsvis 
sydøst og nordvest ligger Bois Ordinaires 
med den sidste procent af produktionen.

Ud over oprindelsesbetegnelsen frem-
går også lagringstiden. En V.S. - Very Spe-
cial eller en tre stjerners indikerer, at den 
yngste cognac i blandingen er mindst to år 
gammel. En V.S.O.P. – Very Superior Old 
Pale indikerer, at den yngste cognac er 
mindst fire år. I en Napoléon, X.O. - Ex-
tra Old eller en Hors d’âge skal den være 
mindst seks år.

I sjældne tilfælde kan man opleve, at 
man møder en Vintage Cognac. Den beteg-
nelse må kun benyttes, hvis der er tale om 
cognac produceret ud fra én årgang, og så 
skal året være anført på etiketten. 

Ordet Fine er mere almindeligt og må 
benyttes på alle cognac, med mindre der 
står Fine Champagne. I det tilfælde skal 
mindst halvdelen komme fra Grande 
Champagne, og resten må kun komme fra 
Petit Champagne. For at holde styr på alle 
disse benævnelser kræver det, at man be-
skæftiger sig meget med Cognac. 

De fleste vil sikkert huske lidt af det 
og derudover føle sig usikre, hver gang de 
møder en cognac. Men alle vil have mulig-
hed for at beskæftige sig med duftene fra 
en cognac. Til det har avlerne udviklet et 
”smagehjul”, som det kan være både inte-
ressant og inspirerende at benytte, når man 
smager. 

Det minder på mange måder om de duf-
te, man møder i vin, så for dette magasins 
læsere burde det ikke virke fremmed. n

Cognac-distriktet, hvor druerne til cognac 
dyrkes, ligger ved floden La Charente med 
byen Cognac som centrum. 
De fleste producenter leverer destillater til 
cognac-husene, og forskellige dele af distrik-
tet producerer forskellige smagsoplevelser, 
der sammensættes og bliver til de forskellige 
cognac-typer, vi kender. Den færdigforarbej-
dede cognac lagres ofte i årtier, inden den 
kommer på markedet.
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Smagehjulet viser de vigtigste aroma-
tiske smagsnoter og den store bredde 
smagsnoterne i de forskellige cognac-
typer udgøres af. Noterne refererer, 
som det ses, til årskredsløbet.

Mandel
Vinblomst

Menthol
Rose

Acacie
Tjørn

Iris
Jasmin

Lilla

Smør 
Kaprifolie

Appelsinblomst
Violet

Cedertræ
Egetræ

Sandeltræ
Appelsinskal

Kandiseret frugt
Litchi frugt

Hasselnød
Nødder

Sveske
Kaffe

Læder
Røg

Ristet brød
Peber

Vanilje

Cigar
Jord/Egemos

Underskov
Tobak

Trøffel

Tørret abrikos
Karamel

Champignon
Chokolade

Tørret figen
Æble

Muskat-drue
Safran

Vild nellike
Appelsin

Lime

Abrikos
Banan

Citron
Friske figner

Ferskner
Blomme

Hø
Passionsfrugt

Mango
Rosenblade

Pære

Kanel
Kryddernellike

Ingefær
Kokosnød

Muskatnød
Lakrids

Karamel
Vanilje (stang) 

COGNAC 
SMAGS
HARMONIER

FO
RÅ

R 
   SOMMER  

     EFTERÅR    VI
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D er skal ikke det store kunststykke 
til eller voldsomme investeringer 
i udstyr, når man skal fremstille 

Pineau des Charentes. Det er nok med et 
egetræsfad og en god portion tålmodig-
hed. Vintyper i stil med Pineau des Cha-
rentes kan derfor i princippet produceres 
hvor som helst, hvor der vokser druer, så i 
Frankrig er den kopieret flere andre steder. 
I Armagnac hedder den Floc de Gascogne, 
i Jura Macvin. Og så har Calvados pro-
ducenterne i Normandiet fundet på en 

Produk-
tionen 
af 
Pineau 

des Charentes er 
enkel og lige til. 
Det er råvarerne og 
ventetiden, som 
koster. Er man til det 
søde, venter der en 
skøn smag.
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4 Pommeau baseret på æbler. Men det er 
kun i Charente, traditionen har overlevet 
så længe, og produktionen stadig sendes 
ud i verden i stor stil.

For at bruge navnet og få adgang til det 
eftertragtede AOC, appellation d’origine 
contrôlée, er der krav om, at både mosten 
og eau de vie’en kommer fra den ejendom, 
hvor Pineau’en produceres. Det begrænser 
antallet af producenter til dem, der selv 
brænder deres eau de vie.

Alderen på eau de vie skal mindst være 
fra det foregående års destillation og have 
et alkoholniveau på mindst 60 procent. 
Den har altså endnu ikke nået den laveste 
status i cognac hierakiet og er tæt på blot 
at kunne tilfredsstille betegnelsen bræn-
devin.

Kvaliteten af en Pineau des Charentes 
hænger derfor nøje sammen med kvalite-
ten af den eau de vie eller cognac, mosten 
er tilsat. Det kan tydeligt smages i en god 
kvalitet Pineau des Charentes, når den ele-
gante eftersmag af cognac kommer med i 
oplevelsen. Det gør den bestemt ikke i alle 
Pineau des Charentes, men sødme byder 
de alle på.

Der er i princippet seks forskellige Pi-
neau des Charentes, tre hvide og tre rosé 
eller røde, baseret på den druetype de er 
produceret på. Det er lagringstiden på ege-
træsfad, der bestemmer betegnelsen. En 
almindelig Pineau des Charentes er hvid 
og har lagret mindst 18 måneder heraf de 

populære, som for årtier tilbage. Den langt 
overvejende del af produktionen finder 
sted i Charente Maritime, hvor den lavere 
rangerede cognac produceres. I Charente, 
hvor Cognac og de dyreste marker ligger, 
kan det bedre betale sig at fokusere på de 
finere cognactyper.

Smag og duft i en ung hvid Pineau er al-
tid intens. I duften kan man finde fersken, 
blomme, figner, mandler, svesker, honning 
og vanilje. Og får den lov at lagre længe på 
fad, kommer der ofte kanel og hasselnød-
der med, samtidig med at smagen koncen-
treres jo længere tid den lagrer på fadet.

I en ung rosé Pineau er indtrykkene let-
tere og mere elgante med dufte af hindbær 
og kirsebær, mens den røde er mere intens 
og gavmild med solbær, brombær, kirse-
bær, lakrids, kanel og vanilje. Også her 
stiger koncentrationen med alderen.

I generelle vendinger er Pineau des 
Charentes velegnet til desserter og ost, 
og i Frankrig er den nærmest et must til 
Foie Gras. Men prøv den også til nødder. 
Eksempelvis går den unge hvide Pineau 
særlig godt til valnødder, hvor bitterhe-
den i nødden sammen med friskheden og 
sødmen i Pineau’en byder på en rigtig god 
smagsoplevelse.

I det hele taget er Pineau des Charentes 
en dejlig aperitif, som helst skal nydes kø-
lig og gerne af store glas, selvom etiketten 
blandt autoriteter oftest henviser til små 
tulipanformede glas. n

Pineau fortælles at være opstået ved en fejl eller 
et tilfælde i den lille by Burie, som ligger ca. 
12 km nordøst for byen Cognac. Ifølge legen-
den opstod Pineau de Charentes under høsten 
i 1589, da en cognacproducent ved et uheld 
tilsatte druemost i en tønde, som han mente var 
tom, men i virkeligheden indeholdt den cognac. 
Blandingen blev behørigt lagt i kælderen med 
henblik på gæring. Et par år senere, blev tønden 
hentet op fra kælderen og efter smagningen 
opstod Pineau de Charentes.

12 på egetræsfad. For den rødes vedkom-
mende kan den nøjes med 12 måneders 
lagring heraf de 8 på fad.

Herudover kan begge typer få betegnel-
sen ”old”, hvis de har lagret mindst fem år 
på fad. Eller ”very old” hvis de har lagret 
mindst ti år på fad.

De hvide Pineau des Charentes kan 
være produceret på et væld af forskel-
lige vindruer: Ugni Blanc, Folle Blanche, 
Colombard, Sémillon, Sauvignon Blanc, 
Montils, Meslier Saint-François, Jurançon 
Blanc, Merlot Blanc, Merlot Noir, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc. De tre sidst-
nævnte er rigtignok rødvinsdruer, men da 
mosten ikke er i kontakt med skindet efter 
presningen, forbliver den gullig i farven.

De røde Pineau des Charentes produ-
ceres på Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Malbec og Merlot Noir. Her er det 
altså nødvendigt at lade most og skind være 
i kontakt, hvorved der starter en ganske lil-
le gæring, som hjælper til at trække farven 
ud af skindet. 

Gæringen stopper dog omgående, når 
mosten bliver tilsat eau de vie. I en most på 
mindst 15-17 procent alkohol kan gærcel-
ler generelt ikke overleve. I AOC-systemet 
skal en Pineau des Charentes holde mel-
lem 16 og 22 procent.

Der produceres lidt over ti millioner 
liter Pineau des Charentes. Produktio-
nen har over de seneste år været stadig 
faldende. Søde vine og likører er ikke så 
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I ndtil første halvdel af 1900-tallet var 
det ganske almindeligt at fange stør i 
den brede del af Garonne. Fiskerne 

solgte den lokalt, og ingen tog notits af rog-
nen, som gik til grisefoder sammen med de 
andre indvolde eller blev brugt som agn til 
sardiner.

Men så en dag i de glade 20’ere, hvor 
turismen begyndte at udvikle sig, kom en 
russer forbi og reagerede med bestyrtelse. 
Det var jo helt hen i vejret at bruge størens 
kostbareste del til grisefoder, når den kun-
ne indbringe formuer i de fine saloner. 

Der 
arbejdes 
på et 
lang-

varigt projekt ved 
floden Garonne, der 
hvor den løber ud i 
Atlanterhavet. 
Man vil genoplive 
fortidens bestand af 
Stør, men det har 
rigtig lange udsigter, 
for den er næsten 
uddød.
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Sådan åbnede der sig et eventyr, som fi-
skerne ved Garonne ikke havde drømt om. 
De fokuserede nu deres fangst på stør, og 
de efterfølgende år indtil 1950’erne levede 
de et liv i en helt anderledes rigdom, end 
de nogensinde havde oplevet. I 1930’erne, 
hvor fangsten var på sit højeste, blev der 
omsat fem tons kaviar om året fra stør fan-
get i Garonne.

Men som med alle eventyr så fik kavia-
reventyret også sin ende - og her fik prin-
sen ikke prinsessen. Støren blev næsten 
udryddet, og fiskerne måtte finde andre le-
veveje enten i industrien eller på fiskeban-

ker længere ude i havet. Fiskerne var dog 
ikke eneansvarlige. Støren holdt nemlig op 
med at trives i det mere og mere forurene-
de vand, samtidig med at der blev hentet 
enorme mængder sand til vejbyggeri op fra 
flodbunden. 

Med al den forstyrrende aktivitet blev 
størens normale livsbetingelser fuldstæn-
dig ødelagt. Den er nemlig en meget sen-
sitiv fisk, som tager op til 15 år for at blive 
drægtig. Sammenfaldet af forstyrrelser me-
førte derfor total kollaps i fiskeriet.

I dag opdrættes der en del stør industri-
elt i andre områder af verden, men kvali-

teten af den vilde kontra den industrielt 
opdrættede stør er som nat og dag. 

Når engagerede lystfiskere, som har viet 
deres fritid til fiskeriet, fortæller om for-
skellen, er noget af det de lægger vægt på, 
den store forskel i smagen. Den industrielle 
smager fiskeagtig og bliver mere sej og be-
tydeligt federe end den vilde, som til gen-
gæld bliver blød og smager mere i retning 
af hummer. Årsagen kan være forskellen på 
føden. En industriel stør bliver fodret med 
piller. Den har ikke andet at lave end at 
spise, så den bliver fodret hver dag og vok-
ser derfor meget hurtigt. Den vilde stør le-

4
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antages at have rundet de 100 år. Michael 
Snell kæmpede med fisken i halvanden 
time, før den måtte give op og lade sig 
trække op i båden. 

Efter den obligatoriske fotografering, 
som der ikke er forbud mod i Canada, blev 
fisken sat ud igen, men da havde Michael 
Snell sikret sig sin dokumentation for, at 
han ikke fortalte røverhistorier, når han be-
rettede om sit livs fangst. Uden at tage æren 
fra canadieren skal det dog tilføjes, at der  i 
Rusland er rapporteret fangst af en 118 år 
gammel Beluga stør, der vejede 1.500 kilo 
og havde en længde på otte meter.

Ved Garonne håber de engang at komme 
med blandt disse fantastiske beretninger. 
Den europæiske stør, de i sin tid fiskede, 
opnåede den samme høje alder, men nåede 
kun 400 kilo og en længde på seks meter. 
Men det sker nok tidligst en gang i det næ-
ste århundrede, for bestræbelserne er først 
gået i gang for nylig, og de har ingen sik-
kerhed for, at de får den fulde opbakning 
på et så langsigtet projekt blandt politikere, 
som i befolkningen er mistænkt for kun at 
planlægge med en valgperiode af gangen. n

Er man heldig at få en Stør til at bide, er 
det langfra sikkert at grejet holder. Stør 
er registreret til at kunne veje 1.500 kilo, 
være otte meter lange og 118 år gamle.

ver et helt andet liv, som er nærmest medi-
tativt i forhold til sine fæller i fangenskab. 
Den spiser kun hver fjortende dag og søger 
sin næring blandt rejer, krebs og muslinger 
– naturligt nok udvikler den dermed også 
en mere hummeragtig smag, når den hav-
ner på spisebordet.

I USA er det tilladt at fange den hvide 
stør, men strengt forbudt at fange den grøn-
ne, som skal slippes ud med det samme 
uden fotografering. Og tilladelsen til hvide 
stør er meget restriktiv. En lystfisker må 
højst fange en om dagen, og højst tre om 
året. Fangsten må ikke være mindre end en 

meter og ikke overstige halvanden meter. 
Alt hvad der ligger udenfor disse mål skal 
omgående sættes ud, og igen - uden foto-
grafering.

Der findes 27 arter af stør spredt over 
hele verden, og de er alle truede på deres 
eksistens. Det er en fisk, der for flere arters 
vedkommende i naturlige miljøer kan opnå 
en alder i nærheden af de 100 år. Størrel-
sen er også bemærkelsesværdig. 

I sommeren 2012 gik en lystfiskerhisto-
rie jorden rundt, da den 65-årige canadier 
Michael Snell fangede en 500 kilo hvid 
stør i elven Fraser i British Columbia. Den 



34  VINOVENUE n CHARENTE

VINENE FRA DET BERØMTE COGNAC

C
H

A
R

E
N

TE

I mange år  
var Grand 
Marnier  

Frankrigs 
største 
likør succes 

baseret på cognac. 
Efter Campari har 
købt Grand Marnier, 
er den ikke længere 
helt fransk, men  
alligevel kan den 
ende med at blive en 
endnu større succes.

4

G rand Marnier er verdens femte 
største indkøber af Cognac. For at 
dække behovet beskæftiger de tæt 

på 200 mindre brænderier, der alle leverer 
deres bedste cognac til den verdensbe-

Tørrede, alkohollagrede og sødede 
pomeransskaller er stadig den vigtigste 
ingrediens, når cognac skal forvandles 
til den gyldne Grand Marnier likør.

BILLEDER I DENNE ARTIKEL: 
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rømte likør. Gennem generationer har 
mange avlere været underleverandører til 
familien Marnier Lapostolles’ Grand Mar-
nier, og der har fra alles side været stor 
tillid til samarbejdet. I 2016 blev Grand 
Marnier solgt til Campari, så nu er det 

4 italienere, der sidder som indkøbere af de 
små avleres cognac, og dermed er det ikke 
sikkert, de gode relationer vil fortsætte i 
den gamle ånd.

Historien bag Grand Marnier begyndte, 
da Jean-Baptiste Lapostolle i 1827 etab-

lerede sit brænderi i Neauphe-la-Château 
små 30 kilometer udenfor Paris. Ved at 
gære den lokale frugt og justere med suk-
ker fremstillede han de søde likører, som 
markedet dengang efterspurgte i stadig sti-
gende mængder.

Forretningen gik fint, og familien Lapo-
stolle steg i social anseelse, hvilket også 
medførte større kontakt med samfundets 
mere velbjærgede.

I 1876 giftede hans barnebarn sig med 
Louis-Alexandre Marnier, som kom fra en 
vinavlerfamilie i Sancerre, og grundlaget 
for imperiet Marnier Lapostolle var således 
lagt. Det var nemlig Louis-Alexandre, der 
opfandt Grand Marnier i 1880.

Han hentede tørrede bitre pomerans-
skræller fra Caribien og lavede et udtræk 
af smagen ved at lagre dem i ren alkohol, 
som derefter gennemgik en ekstra destille-
ring. Ved at blande destillatet med sukker 
og cognac stod han med den kendte Grand 
Marnier.

Med baggrund i smagens oprindelse fra 
Caribien syntes Louis-Alexandre, at navnet 
Curaçao Marnier måtte være det rigtige. Da 
han præsenterede sin nye drik for vennen, 
den succesfulde hotelmagnat César Ritz, 
blev denne ovenud begejstret. Han mente, 
at en så velsmagende likør burde hedde 
Grand Marnier for at understrege det stor-
slåede. Samtidig gik navnet stik imod alt, 
hvad der var moderne på den tid. Det skul-
le være ”petit” - petit journal, petit café, 
petit four etc.

César Ritz’s begejstring blev samtidig 
løftestang for præsentationen af Grand 
Marnier. Ritz hoteller var noget helt særligt 
og i den absolutte topklasse. Han selv gik 
under navnet ”hotellernes konge”, og Ritz 
hoteller blev omtalt som ”kongernes hotel”.

Da César Ritz præsenterede den nye 
Grand Marnier for Østrigs kejser Franz 
Joseph, fortælles det, at kejseren blev så 
begejstret, at han omgående bestilte 12 
kasser. Sammenholdt med en række me-
daljeringer ved internationale smagninger 
var grundlaget lagt for en salgssucces.
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Omsætningen af Grand Marnier vokse-
de hurtigt, og familien Marnier Lapostille 
blev overordentlig rige.

Som følge af at Louis-Alexandre Marni-
er Lapostolle hentede hovedparten af sine 
råvarer i Cognac, købte han i 1921 slottet 
Château de Bourg-Charente. Fra starten 
havde han valgt at hente sin cognac fra det-
te slot. Men med den stigende omsætning 
var der behov for flere leverandører, og der-
med var det også naturligt at lægge hoved-
kontoret for Grand Marnier på Château de 
Bourg-Charente.

Allerede tre år senere købte han endnu 
et slot. Kong Leopold den Anden af Bel-
gien havde fået opført et enestående slot 
med navnet Le Cedres på Saint-Jean-Cap-
Ferrat, en lille halvø ved Nice. Pengene til 
denne pragtejendom havde kongen hentet 
i sin personlige koloni, Congo, som han 
udnyttede på det groveste. Le Cedres var 
et passende feriehus for den efterhånden 
styrtende rige familie Marnier Lapostolle.

Netop dette paradis, som familien har 
plejet lige siden, er i disse år ved at skrive 
historie indenfor ejendomshandel.

Da Campari købte aktiemajoriteten i 
Grand Marnier, blev de også medejere af 
Le Cedres, som blev værdisat til 500 milli-
oner euro. Handlen betød, at Grand Marni-
er blev værdisat til 658 millioner euro plus 
Le Cedres. Gennem opkøbet så Campari en 
mulighed for at ensrette distributionen, så 
Grand Marnier ikke længere distribueres 
af forskellige firmaer i de enkelte verdens-
dele. Med den ensretning blev kræfterne 
samlet, så risikoen for at forsvinde i mæng-
den af spiritusmærker blev elimineret.

I handlen indgik en aftale om, at famili-
en ville få udbytte af salget af fast ejendom 
efter salget af aktierne. Så da Le Cedres 
blev udbudt til salg i sensommeren 2016, 
må der have været stor begejstring i fami-
lien Marnier Lapostolle. Udbudsprisen var 
1 milliard euro. Den højeste pris nogen 
ejendom i verden er blevet udbudt til. For 
mange er det tankevækkende, at en ejen-
dom kan have større værdi end et verdens-

BILLEDFRISE: Produktionsfasen er lang fra 
indsamlingen og bearbejdningen af de 
grønne pomeransskrællers bitre smagsnu-
ancer, over høsten af druerne og til man til 
sidst står med den populære likør - i den 
let genkendelige flaske med det røde bånd 
og lakseglet - som så mange gennem tider-
ne har værdsat til bl.a. desserter og kaffe. 

HERUNDER: Louis-Alexandre Marnier hen-
tede de tørrede bitre pomeransskræller i 
Caribien og lavede et smagsudtræk ved at 
lagre skrællerne i ren alkohol, som deref-
ter gennemgik en ekstra destillering. Ved 
at blande destillatet med sukker og cognac 
stod han med den kendte Grand Marnier. 

omspændende produkt, der sælges i mere 
end 10 millioner flasker.

Hvorvidt der er købere, er endnu uvist, 
men med globaliseringens hastigt voksende 
formuer blandt de superrige, er det vel ikke 
usandsynligt. Blandt den slags mennesker 
giver det status at have købt verdens dy-
reste ejendom, og det er vel også en del af 
forklaringen på udbudsprisen. 

Som ejer er man omgivet af en overdådig 
luksus. Der er dog kun 10 soveværelser, 
men man må formode, at de alle har eget 
bad og toilet. Et 50 meter swimmingpool 
er gravet ind i klipperne. I stalden kan der 
opstaldes 30 rideheste. De 20 drivhuse in-
deholder en række sjældne tropiske plan-
ter. Parken er en af Europas smukkeste og 
dækker 14 hektar.

Hvis man slår til i handlen skal man 
være indstillet på, at der skal 15 menne-
sker til at holde det hele ved lige. Det er 
det antal familien Marnier Lapostolle har 
haft, så der er ikke noget at sige til, at de 
nu gerne vil nedskalere driften. At holde 
sådan en ejendom er et arbejde i sig selv, 
og det harmonerer vel ikke lige med ferie.

Hvis man som køber går op i naboska-
bet, er det folk som Andrew Lloyd Webber 
og Paul Allen, medskaber af Microsoft, der 
bor lidt længere nede ad gaden.

I det hele taget er halvøen Saint-Jean-
Cap-Ferrat verdens næstdyreste adresse ef-
ter Monaco, og det holder formentlig nogle 
årtier endnu eller i hvert fald så længe, som 
de superrige definerer adressen som vær-
difuld.

Hvor længe Grand Marnier så fortsæt-
ter som den store indkøber af cognac, kan 
der være begrundet tvivl om. Med den nye 
tankegang, der er introduceret i firmaet, 
er der vel næppe grund til at bruge cog-
nac til Grand Marnier. Det vil helt sikkert 
være billigere at få spiritus produceret et 
andet sted i verden og lige så stille udfase 
cognac. I sidste ende er det Grand Marnier 
folk kender. At den er baseret på den vare-
mærkebeskyttede cognac er noget sekun-
dært. n
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F loden Charente har sit udspring i na-
bodepartementet til Charente, Haute 
Vienne, i en højde af 294 meter. Her-

fra bugter den sig voldsomt gennem land-
skabet og løber ud ved Rochefort kun 150 
kilometer væk. Undervejs har den bevæget 
sig 381 kilometer for at komme derud.

Floden har givet grundlag for udviklin-
gen af en række større byer som Angoulê-
me, Jarnac, Cognac, Saintes og endelig 
Rochefort helt ude ved kysten. Men inden 
byerne overhovedet var på tegnebrættet, er 
der ingen tvivl om, at der har levet en ræk-
ke stammer og små samfund langs floden 
siden tidernes morgen.

Fra middelalderen og frem til slutningen 
af 1700-tallet blev der etableret en række 
arbejdspladser, som havde fordel af kraften 
i vandløbet. Det drejer sig om møllerier, 
papirfabrikker og andet håndværk, hvor 
vandet var en afgørende fordel.

Men omkring 1800-tallet begyndte der 

Charente har fået navn efter 
floden, der løber gennem 
landet. Den har været en hurtig 
og effektiv transportvej, 

afgørende for den industrielle udvikling og 
en vigtig kilde for væksten i landbruget.

4

Papeteries Laroche-Jaubert i 1960. Her 
kunne lokal papirproduktion stadig betale 
sig. De dage er dog for længst forbi, og 
papirproduktion er idag overtaget af 
virksomheder, der har større nærhed til 
råvarerne og langt billigere arbejdskraft.

Floden er tvunget gennem papirfabrikken, 
så energien fra vandet bliver fuldt udnyttet.

at etablere sig en ny tidsalder, hvor kapital 
blev en drivende kraft. Folk med overskud 
investerede i nye ting, og noget af det første, 
der fik vind i sejlene, var metalstøberier og 
tekstilproduktion. Det varede ikke længe, 
inden der også kom lettelser i produktionen 
af papir i form af vanddrevne møller, der 
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kunne stampe papirmassen. På den 381 
kilometer lange strækning langs Charente 
er der optalt placering af 50 steder, hvor 
man har produceret papir. Navnlig ved An-
goulême, hvor Charente møder en anden 
flod, Touvre, var der særlig gode forhold for 
netop denne produktion. Antallet reduce-
res dog op gennem 1800-tallet. 

Omkring 1800 udvikler franskmanden 
Louis-Nicolas Robert en maskine, der kan 
lave papir i endeløse ruller. Han patenterer 
opfindelsen, men på grund af økonomiske 
problemer og uoverensstemmelser med sin 
arbejdsgiver må han afhænde patentet til 
arbejdsgiveren selv, som ender med at få 
det videreudviklet i England.

Der fortsætter udviklingen med økono-
misk støtte af den engelske papirhandler 
Henry Fourdrinier, hvorefter maskinen 
kommer til at hedde en Fourdrinier ma-
skine.

Principperne i maskinen er enkle. Træ-
masse blandes op i vand til en såkaldt 
pulp. Pulpen hældes ud på et vævet bånd, 
som kører fremad i afpasset hastighed, så 
pulpen ligger i et jævnt tyndt lag, inden 
den passerer under en rulle, som giver et 
fast tryk og presser vand ud af massen. Al-
lerede herefter begynder det at ligne papir. 
Så fortsætter det gennem flere valser, hvor 
trykket øges, så mere og mere vand bliver 
presset ud, for til sidst at blive varmet op, 
så den sidste fugtighed kommer ud af pa-
piret. Når papiret er tørt, ender det med at 
blive skåret op i ark, eller rullet op i ruller. 

Angoulême udviklede sig til at blive et 
centrum for papirproduktion i Frankrig, 
med nogle enkelte familier som de domi-
nerende.

De udviklede alle mulige typer papir. 
Fra starten var det skrivepapir til kontor-
brug og bogproduktion, men så kom avis-
papiret til, derefter tapeter, som med den 
nye teknik blev til at betale for en bredere 
masse af befolkningen.

Bølgepap startede en ny revolution. Med 
papkassens opfindelse, var al emballering 
så meget nemmere.

Den danske arkitekt Viggo Dorph Petersen 
stod for byggeriet af Château d’Aubiry 
ved Céret i Roussillon, hvor den stenrige 
Bardou familie tilbragte sommeren.

Vandkraften i Frankrig var, ligesom i 
Danmark, en uhyre vigtig energikilde til 
produktion. Uanset om der er tale om papir-
fabrikation i Frankrig, eller som vi kender 
det fra Danmark ved de større åløb som for 
eksempel Gudenåen, Suseåen og Mølleåen, 
hvor mel maledes og klæder og knive og 
meget andet produceredes, på baggrund af 
den opdæmmede og tæmmede vandkraft. 

4 Hvert eneste udviklingsskridt gav behov 
for nye og udvidede produktionslokaler, så 
i 1900-tallet var flodbredden ved Angoulê-
me tæt pakket med fabrikker, der dækkede 
bakkesiden langt op mod byens centrum.

En af de største formuer skabtes af en 
familie, som fik patent på et særligt ciga-
retpapir. Idéen kom fra Spanien, hvor folk 
generelt brugte et tyndt papir, fugtede det 
og rullede sig en cigaret. Men Jean Bardou 
satte det i system og lavede et brand JOB, 
hvor O’et var formet som en diamant. Det 
blev en kæmpe succes. Forskellige grene 
af familien endte med at stå med hundrede-
vis af forskellige cigaretpapirsmærker, som 
blev solgt alle steder i hele verden.

Familien Bardou var fra Perpignan ved 
grænsen til Spanien, men gennem partner-
skab med den dominerende papirfamilie i 
Angoulême, Lacroix, flyttede en del af pro-
duktionen hertil i begyndelsen af 1900-tal-
let og blev liggende her, til den blev ned-
lagt i slutningen af 70’erne.

I dag er alle disse engang så hæderkro-
nede virksomheder nedlagt i Angoulême. 
Mange er lukket på grund af konkurrencen 
fra andre og billigere producenter, andre er 
flyttet til mere praktiske installationer, hvor 
virksomhederne har kunnet designes efter 
det behov, de skulle tilfredsstille.

Derfor er der kun de tomme bygninger 
tilbage fra en storhedstid i Angoulême. De 
står triste og forladte, og selvom byen har 
gjort et stort arbejde for at fylde dem ud, 
er det som om, at den svundne tid aldrig 
kommer tilbage. 

De nye idéer har ikke den kraft, byg-
ningerne engang var fulde af. Men vandet 
flyder stadig gennem de gamle bygninger. 
Måske skulle de bare rives ned, så Charen-
te igen kan komme til at flyde frit. n
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Langs den franske Atlanter-
havskyst er der en strækning 
på halvanden kilometer, hvor 
mennesker stadig bor i huler. 

De ligner dog alle os andre, så betegnelsen 
huleboer er helt ved siden af.

D er er en del beboede gamle huler 
ud mod vandet ved Meschers, men 
der er kun to, der er tilgængelige 

for offentligheden. Den ene er den kommu-
nalt ejede Regulus, den anden er privat og 
hedder Matata. I Matata taler de engelsk, 
og uanset hvornår man ankommer, går man 

I bogstavelig forstand et værelse med udsigt 
- både til Atlanterhavet og de lokale fiskeres 
elegante fiskerhytter ved foden af klipperne.

ikke glip af noget. Man får udleveret en 
elektronisk guide, og så styrer man selv, 
hvad man skal høre.

I den kommunale grotte skal man kom-
me til tiden og følge guiden med rundt, men 
så er man også sikker på ikke at fare vild.

Grotterne er dannet af en blanding af 
kalksten, ler, fossile aflejringer og jern 
for 60 millioner år siden. Tidevandet og 
regnvandet har derefter langsomt vasket 
det blødeste materiale ud af klipperne, der 
efterhånden er blevet hullede som en em-
menthaler.

Mennesker har så fundet på at udvide 
hullerne yderligere, så de kunne indrettes 
til bolig. Her var der både frisk ferskvand, 
der kom løbende gennem sprækker, fisk 
lige udenfor døren og optimal beskyttelse 
mod vilde dyr. En ejendomsmægler fra nu-
tiden ville ikke have vanskeligt ved at få en 
god pris for den beliggenhed.

Udviklingen medførte en række forbed-
ringer, der gjorde livet mere og mere kom-
fortabelt. Der kom ler på gulvene, så de 
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4 blev jævne, og hullerne ud mod vandet 
blev lukket med trælåger, så boligen var 
skærmet mod blæst og regn, og efterhån-
den som mennesket udviklede våben og 
fælder, var det ikke længere de vilde dyr, 
der truede, men mennesker fra andre stam-
mer eller racer. 

Vikingerne var en af de racer, der drev 
hærgende omkring og spredte skræk og 
rædsel. Men med et vidt forgrenet gangsy-
stem lykkedes det ofte huleboerne at skjule 
sig, så nordboerne måtte drage videre, med 
det de nu kunne finde, uden at alle indbyg-
gere blev fanget som slaver eller slået ihjel.

Efter vikingerne kom en periode med 
befolkningstilvækst, og det blev nødven-
digt at finde andre boformer. Der blev 
bygget huse, og med erfaring fra arbejdet 
i hulerne var det oplagt at skære sten ud 
fra klipperne. Mange huse i Meschers er 
derfor bygget med sten fra klippehulerne.

I middelalderen befolkedes hulerne af 
tyveknægte og pirater, som udviklede sig 
til en plage for købmændene i Bordeaux. 
Der var jævnlige kampe mellem søfolk og 
pirater. Mange faldt over bord og druknede 
under kampene. Men en gang imellem lyk-
kedes det også at fange lederne og få dem 
hængt eller halshugget. I mellemtiden ci-
viliseredes samfundet, og piraterne fandt 
anden beskæftigelse.

I 1500-tallet blev hulerne benyttet af 
forfulgte protestanter, som søgte beskyt-
telse mod katolikkernes massakrer. De, der 
havde en anden tro end de pavelige dog-
mer, blev frataget deres huse og gjort lov-
løse, så de ikke kunne blande sig med det 
almindelige samfund. Da situationen efter-
hånden normaliseredes, måtte de starte fra 
bunden igen og var henvist til at syde salt 
i de lave marskområder syd for Meschers.

Hulerne har altså altid haft en beskyt-
tende funktion, og folk har overlevet på 
trods af fattigdom.

Da 1920’eres ”belle epoque” kom bru-
sende, medførte det også, at folk fra byerne 
fandt på at tage til stranden for at bade. 
Når de så kom ud til hulerne, vakte det stor 
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I en afdeling af Matata er der indrettet 
et lille museum, der viser forholdene i 
1920’eres ”belle epoque”-periode, 
hvor de første serveringssteder åbnede for 
de mange strandgæster fra storbyerne. 
Ved lavvande kan man fra terrasserne se, 
at fiskerhytterne står på klippegrund, og så 
er nettene trukket op, og når vandet senere 
igen ved højvande vender tilbage, sænkes 
nettene, og fiskeriet kan fortsætte.

munterhed at se alle de fattige og dårligt 
klædte. De blev nærmest en turistattraktion 
på linie med storbyernes zoologiske haver. 
Flere af huleboerne var dog ikke tabt bag 
en vogn, så de fandt hurtigt ud af at åbne 
små beværtninger, hvor de kunne servicere 
de tilrejsende og på den måde vende det 
ydmygende til egen fordel.

Restaurant Matata, som i dag huser de 
private besøgshuler, blev grundlagt på bag-
grund af æbletærte og kaffe. Men den holdt 
sig ikke på det beskedne niveau. Efterhån-
den udviklede Matata sig til et velanskrevet 

spisested, der var anbefalet i alle 1900-tal-
lets væsentlige guider, og folk kom langvejs 
fra for at nyde den velsmagende mad.

Huleboerne var hermed blevet optaget 
i samfundet på linie med alle andre hårdt 
arbejdende borgere. Først i 1995 lukkede 
den oprindelige Restaurant Matata, for blot 
et par år senere at genåbne som pandeka-
gehus med guidede ture i de oprindelige 
gamle grotter. 

Desuden indrettedes et moderne hotel, 
Hotel Silence, hvor man kan opleve, hvor-
dan det er at bo i en moderne grotte med 

alt, hvad et hotel af i dag byder på – bad og 
toilet, tv, wifi, hårtørrer, minibar, en smal 
dobbeltseng og terrasse med udsigt over 
Gironne flodens udløb i Atlanterhavet. 

Den familie, der driver Matata i dag, er 
efterkommere af familien, der boede i grot-
terne så langt tilbage, man kan huske. De 
har indrettet deres private, og vidunderligt 
beliggende, hjem med alle moderne be-
kvemmeligheder i det, der engang var til-
flugtssted for huleboere, pirater, protestan-
ter og fattiglemmer – dem de velbeslåede 
kom for at grine af. n
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Han blev rigtig gammel, og 
han var mere humanist, end 
han var præst for den katolske 
kirke. Hans hjerte bankede for 

samfundets svageste, som ikke havde mange 
steder at gå hen, når de kom i nød.

U d over at stifte en verdensomspæn-
dende hjælpeorganisation med et 
helt specielt koncept nåede Abbé 

Pierres, at blive nomineret til Nobels freds- 
pris og gentagne gange blive valgt som den 
mest populære franskmand. En af gangene 
endda foran et sportsikon som fodboldspil-
leren Zinedine Zidane.

Han døde i 2007, 94 år gammel, men da 
havde han også sat så meget i gang, at de 
fleste andre var stået af, længe inden halv-
vejen var nået. Han var sej og initiativrig, 

Selvom Abbé Pierres arbejde på mange 
måder tager sit udgangspunkt i Paris, er 
det ikke usædvanligt at møde Emmaus 
mange andre steder i Frankrig. I Charente 
har de overtaget den gamle togstation i 
Saint Romain de Benet - en station som 
for længst er ophørt med at fungere efter 
jernbanen er nedlagt. 
I Danmark inspirerede Abbé Pierre til 
dannelsen af U-landsforeningen Svalerne, 
som stadig klunser til gavn for projekter 
i Indien og Bangladesh. 
Ud over København driver Svalerne 
genbrugsbutikker i Århus, Fredericia, 
Odense og Holstebro.

og på trods af en vækkelse og opdragelse 
i den katolske tro, og et inderligt forhold 
til sin gud, lod han sig ikke kue af den ka-
tolske kirke og de dogmatiske holdninger. 
Han gik både ind for homoseksuelles ret 
til adoption og lod ikke pavestolen styre sit 
personlige seksualliv. Han brød sit kysk-
hedsløfte og havde forhold til kvinder gen-
nem hele livet.

Således var Abbé Pierre ikke en helt al-
mindelig præst, og han var slet ikke abbed 
eller munk. Abbé er blot det franske ord 
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for præst. Navnet Abbé Pierre fik han 
først under krigen, da han arbejdede i den 
franske modstandbevægelse. 

Som 19-årig blev han med sit fødenavn 
Henri Grouès i 1931 optaget på Kapuchi-
nerklostret Notre Dame de Bon Secours i 
Saint Etienne. Året efter fik han navnet 
broder Phillip og blev overflyttet til klostret 
i Crest, Drôme, hvor han studerede i syv år 
og endte med at aflægge sit kyskhedsløfte.

Livet som munk var dog slet ikke noget, 
der passede ham, så det kan se ud som en 
ren fejltagelse, at han tilsluttede sig Kapu-
chinerne, for det er de munke under Fran-
ciskanerordenen, som lægger størst vægt 
på fattigdom og en spartansk livsstil.

Tilsyneladende har hans krop heller ik-
ke været helt tilfreds med al den askese, for 
han fortæller selv om sine oplevelser som 
munk, at han rigtignok oplevede en ”sand 
indre glæde” og en uvurderlig forberedelse 
til de udfordringer han kom til at stå med 
senere i livet. Men livet i klostret var meget 
udfordrende. Han var plaget af ensomhed 
og de barske levevilkår og oplevede sig un-
derstimuleret intellektuelt.

Derfor havde han også senere let ved at 
sætte sig i ind i fattige og hjemløses levevil-
kår, og tale deres sag.

Efter at være løst fra sit munkeløfte ud-
pegede Biskoppen af Grenoble ham som 
assisterende præst i byens St. Joseph Ba-
silika, hvor han tiltrådte sommeren 1939. 
Allerede i september 1939 brød Anden 
Verdenskrig ud og han blev indkaldt til 
militæret, for at gøre tjeneste som underof-
ficer. 

Men helbredet blev ved med at drille, 
så fra januar til juni lå han på lazaret, og 
derefter kunne militæret ikke finde anven-
delse for ham, så han blev fritstillet den 31. 
august 1940.

Måneden efter tiltrådte han så som 
feltpræst, og efter den opgave blev han i 
januar 1942 ansvarlig for den religiøse 
undervisning på et offentligt børnehjem i 
Côte-Saint-André. De sidste tre år af krigen 
fortsatte med flere forskellige opgaver in-

denfor kirken, men 1942 blev vendepunk-
tet i hans liv.

Den 18. juli 1942 bankede det på hans 
dør, og udenfor stod to jøder, som bad om 
hans hjælp, da de netop var undsluppet 
tysk tilfangetagelse. I det øjeblik indså han 
omfanget af jødeforfølgelsen og greb spon-
tant til handling. Med hjælp fra en nonne 
lykkedes det ham at udarbejde falske 
identitetspapirer og hjælpe dem på flugt til 
Schweiz.

Det var den første aktion af mange, som 
Henri Grouès alias Abbé Pierre organise-
rede. Derefter fik han oprettet et netværk 
af modstandsfolk, etablerede værksted 
for falske identitetspapirer i sit hjem og 
organiserede flugtruter gennem Alperne. 
I februar 1943 opbyggede han den første 
undergrundshær, der forhindrede transport 
af tvangsarbejdere til Tyskland.

Da han i april 1943, som en del af mod-
standkampen, ville trykke en avis, var han 
så heldig at mødes med Lucie Coutaz, som 
ikke alene tiltrådte som sekretær på avisen, 
men også blev hans loyale højre hånd gen-
nem 39 år. Hun støttede ham i alle hans 
kampe og blev også medstifter af Emmaus, 
da det projekt blev sat i gang i efteråret 
1949.

Abbé Pierre og Lucie Coutaz stiftede 
Emmaus, da en tidligere straffefange ved 
navn George henvendte sig til Abbé Pierre 
om hjælp. Han var plaget af tanker om at  
tage sit eget liv.

Abbé Pierre fortalte om mødet med Ge-
orge: ”Min spontane reaktion var at gå imod 
idéen om velgørenhed. I stedet for at sige, 
“når du er utilfreds, vil jeg give dig et hjem, 
et job og nogle penge«, så fik omstændig-
hederne mig til at gøre det stik modsatte. 
Jeg kunne kun bekræfte ham i sandheden, 
“du er frygtelig ulykkelig, og jeg har in-
tet at give dig (...). Men prøv at forstå, at 
nu hvor du ønsker at dø, har du intet at 
tabe. Så hvorfor kommer du i stedet ikke 
og hjælper mig med at hjælpe andre?“ (...) 
Hvis det princip nogensinde bliver glemt, 
vil Emmaus ophøre med at eksistere. Det 

er, hvad Emmaus handler om. Det handler 
om at sige til folk, der ser sig selv som en 
byrde, som ikke ser noget lyspunkt i deres 
liv, “Jeg har ikke noget at give dig, bortset 
fra mit venskab, og min bøn til dig om at 
hjælpe mig, så vi sammen kan hjælpes ad 
med at redde andre.”

Det kan virke som Abbé Pierre var en 
from og ydmyg tjener for de fattige, men 
han var mere sammensat end som så. 
Blandt hans store bedrifter spiller den mest 
tårevædende sig ud i efterkrigstidens fat-
tigdom i Paris i 1954, hvor han sad i det 
franske parlament.

Det var iskoldt, og mange havde vanske-
ligt ved at holde varmen i husene. De værst 
stillede var de fattige, som dårlig havde råd 
til mad, og endnu mindre til brændsel.

Abbé Pierre kæmpede en vedholdende 
kamp i parlamentet for bedre boliger til de 
fattigste, og forsøgte at råbe regeringen op 
om behovet for mindst en milliard franc til 
simple boliger til de fattigste.

Blandt dem han hjalp gennem arbejdet i 
Emmaus boede mange i faldefærdige skure 
og udrangerede varevogne, så Abbé Pierre 
oplevede nøden dagligt.

Behovet for hjælp blev heftigt debatteret 
i parlamentet, og samme nat, som hjælpen 
blev nedstemt, frøs en lille dreng ihjel hos 
en arbejderfamilie i nabolaget, hvor Abbé 
Pierre boede. Næste morgen bankede den 
grædende familiefar på hans dør, og bad 
opgivende om hjælp til, hvad han skulle 
gøre.

Oplevelsen var så hjerteskærende, at 
Abbé Pierre samme aften skrev et harm-
dirrende brev til den ansvarlige minister. 
En opfordring som begyndte: ”Hvis De har 
hjerte i livet, så kommer De i morgen til 
dette lille barns begravelse, for at vise De-
res dårlige samvittighed. Frankrigs dårlige 
samvittighed. ....” Og sluttede: ”Kom! Giv 
os et bevis på, at De forstår, og at De forsik-
rer os om, at det nødvendige vil blive gjort 
for at få ende på disse forhold.” Brevet blev 
sendt til ministeriet og samtidig til pressen, 
som offentliggjorde det i sin fulde ordlyd.

4

Abbé Pierre: Jeg kunne kun bekræfte ham i 

sandheden. “Du er frygtelig ulykkelig, og jeg 

har intet at give dig (...). ”Men prøv at forstå, 

at nu hvor du ønsker at dø, har du intet at 

tabe. Så hvorfor kommer du i stedet ikke 

og hjælper mig med at hjælpe andre?”
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Mens Abbé Pierre en af de følgende 
dage forberedte begravelsen af den lille 
dreng, kom der bud fra ministeriet, om at 
ministeren havde aflyst sine møder og var 
på vej. Han kunne ikke blive fri for de tan-
ker Abbé Pierres henvendelse havde vakt.

Det var et talstærkt opbud af mennesker, 
der mødtes for at følge ligtoget til kirkegår-
den. Bag forældrene kom alle klunserne og 
blandt dem Abbé Pierre og ministeren.

Ugen efter bevilgede det franske par-
lament 10 milliarder franc til opførelse af 
simple og billige boliger til byens fattigste.

Denne stærke fortælling er karakteri-
stisk for Abbé Pierres gennemslagskraft. 
Helt frem til hans død i 2007, mødtes Abbé 
Pierre med alverdens politiske ledere, en-
ten fordi han havde et ærinde hos dem, el-
ler fordi de ønskede at tale med ham.

Da Marokko blev fri af Frankrig som 
kolonimagt, og landet havde fået sin egen 
konge, Mohamed den Femte, henvendte 
han sig til Emmaus og Abbé Pierre for at få 
råd om, hvad han kunne gøre med landets 
usle slumkvarterer.

Efter at have besøgt slummen sagde 
Abbé Pierre: “Du kan have alle de penge, 
der findes i verden, men du kan ikke opnå 
noget uden mennesker. Men med menne-
sker, kan du gøre noget, og så kan du tjene 
penge.” Med andre ord så Abbé Pierre ikke 
pengene som en begrænsning, men deri-
mod menneskene og deres begrænsende 
tanker.

Siden stiftelsen en efterårsdag i 1949 
har Emmaus udviklet sig til 350 organi-
sationer i 37 lande. Begyndelsen var ikke 
let, og der fortælles utallige historier om 
hvordan Abbé Pierre måtte finde alle mu-
lige udveje for at skaffe penge til at drive 
projektet.

En af de mere farverige er da han meld-
te sig til at deltage i en Kvit eller Dob-
belt konkurrence i Radio Luxembourg, og 
kunne tage hjem med hovedgevinsten på 
256.000 Franc. Pengene investerede han i 
opkøb af mere jord til byggeri for hjemløse 
og en brugt varevogn til klunserne. n

Abbé Pierre om hjælpearbejde blandt verdens 

fattigste: “Du kan have alle de penge der findes 

i verden, men du kan ikke opnå noget uden 

mennesker. Men med mennesker, kan du gøre 

noget, og så kan du tjene penge.”



50  VINOVENUE n CHARENTE

VINENE FRA DET BERØMTE COGNAC

C
H

A
R

E
N

TE

Aragonien er generelt kendt for distrikter som Calatayud, 
Somontano, Cariñena og Campo de Borja. Vinområder med stor 
produktion. Men ude i det perifere bondeland, hvor produktionerne 
endnu ikke har opnået DO-status foregår der en interessant 
udvikling, som nok er værd at bemærke. Her er et halvt hundrede 

vingårde gået sammen om at definere et ydmygt distrikt med status af Vino de 
la Tierra eller landvin. Her arbejdes der med druer som Macabeo, Chardonnay, 
Garnacha, Tempranillo, Mazuela, Cabernet Sauvignon, Merlot, Derechero og Syrah, 
og det giver vine, som det er værd at bruge mere opmærksomhed på.
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® ISTOCKPHOTO

Søtoftevej 74 · 4100 Ringsted · Tlf: 7022 4040 
info@vinovenue.dk · vinovenue.dk

Aragonien ligger mellem to af Spaniens vigtige vinområder, Navarra og Catalonien. Aragonien er en smule større end Danmark og klima-

mæssigt er det rigt sammensat fra områder i Pyrenæerne med permafrost til frugtbare dalsænkninger, vidtrækkende græsmarker og tørre  

stepper. Spaniens længste flod Ebro løber fra vest mod øst gennem hele området, og undervejs løber den også gennem hovedstaden Zara- 

goza, som derved kommer til at minde om en lang række andre af Europas store byer som eksempelvis Paris, London, Bordeaux og Budapest. 
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