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VIIIHARKEilE=Sidenlni har Bouchord gjennom oppkjøp og oru blitt Burgundsstørstevingårdseiet.
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Hvorfor? Forklaringen er såre enkel. Det skyldes også
praktisk tradisjon og utregninger. Munkene som ad-
ministrerte de fleste vingårdene i Burgund før den
franske revolusjonen utviklet 228 liters tønner fordi
hver tønne tilsvarte druehøsten fra 1 <<ouvr6e>; I ouv-
r6e var det jordbruksarealet som en jordbruksarbei-
der kunne rekke over på en dag. Det tilsvarer 428 mz,
ogzzS lvin=24 kasser å u flasker.>

(Tønner har andre praktiske fordeler. De kan blant
annet rulles. Siden Henriot overtok har vi rullet hvit-
vintønnene rundt i fatkjellerne. Det er en arbeidskre-
vende prosess, men forbedrer vinen. I og med atvi lar
vinen ligge på giæringsbunnfallet i lengre tid, for å få
større aroma- og smaksdybde, er det viktig at bunn-
fallet fordeles i tønnen på en skånsom måte. Dette
giøres i stedet for battonage, pumping av juicen fra
bunn til topp i løpet av maserasjonen, hvilket gir en
for rik og fruktig stil.>

Læarusvåkneropp
Bouchard var, etter å ha laget sagnomsuste viner fram
til 196o-tallet, en sovende kjempe helt til oppkjøpet i
1995. Det kunne likevel ikke gån slik. Den tallrike
Bouchard-familien vurderte lenge å selge eiendom-
men stykkevis og delt, men etter adskillig diskusjon,
og minsket fokus på å lage kvalitetsvin, dukket Hen-
riot opp. For å realisere det eigantiske oppkjøpet måt-
te Joseph Henriot selge seg ned i Champagne.

Etter dette har Henriot investert hundretalls millio-
neri vinmark ogvinproduksjonsanlegg, Ute i vinmar-
ken praktiseres Lutte Rationne, et tradisjonelt natur-
vennligbærekraftig jordbruk, men de mest spektaku-
lære endringene har skjedd videre i produksjonskje-
den. I 2oo5 ble et hypermodeme rt ooo kvadratmeter
stort vinproduksjonsanlegg innviet. Det ligger strate-
gisk plassert nær vinmarkene i Beaune midt i C6te
d'Or, (Den gylne åsem i Sentral-Burgund med maks
30 minutters transportvei fra de temeste vinmarke-
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SIEFER= Vingårdsforvalter Debueil Thierry og
styreleder Gilles de Lorouziåre.

+,n!4&$i

PARKEil: Chdteou de Bæune'svelstelte pork.

ne. Når de 3oo drueplukkeme starter innhøstingen
for hånd i sekstida om morgenen kan transportsyste-
met og sorteringsbordene betjene opptil looo tonn
druer daglig. Herfra skjer all forflytning i produk-
sjonsprosessen ved gavitasjon fra en etasje til en an-
nen: pressing, fermenterin& maserasjon og modning
samt tapping. Stikkordene er <hands on> og fintuning
av alle prosesser med både håndverk og modeme da-
tastyrt teknologi.

Da vi seinere på dagen møter Gilles de Larouziåre,
arvingen etter Joseph Henriot, familiepatriarken som
gikkbort imai 2015, utrykkerhan detslik: (Vårt motto
er fokus, integritet og konsistens.D Det glenspeiler seg
til syvende og sist i Bouchards vineranno 1995-2017.

Sykkelturen soln ble en blltul
Truende skyer henger over Burgund denne maida-
gen, og værvarselet tyder på at vi kan vente oss litt av
hvert. <Skal vi likevel ta sjansen på en sykkelturgjen-
nom C6te du Beaune fra Beaune til Chassagne-Mon-
trachet?) spør Charles. <Jeg elsker sykling. Vi tar sjan-
sem repliserer jeg. Ut på tur aldri sur er vårt motto.
Det bærer i vei giennom kommune etter kommune,
vinmark etter vinmark i et stadig mer dramatisk et-
termiddagslys. Vingårdsarbeidere, vinranker, stein-
gierder, bakke opp og bakke ned passeres. Charles be-
gynner å se bekymret ut. (Det kommer tydeligvis en
regrskur. Skal vi søke ly i en cabotte, et av de gamle
redskapshusene?) (Nei, dette går bra!> Det gjør det
neimen ikke, innen viankommerPommardlittlengre
bort i sykkelløypa er vi søkkvåte, og må søke ly i bus-
skuret midt på landsbytorvet. Charles ringer sykkel-
utleieren, og bestiller bil. TAs utsendte vil nemlig se
resten av indrefileten; både Meursault, Volnay, Hilig-
ny-Monuachet og Chassagne-Montrachet. Slik blir
det pr. bil hastige stopp langs veien for å fotogafere
og samle leire under skosålene i et kontrastfylt, men
spektakulært vær.
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FAf ilODtf IlG: Endeløse rekl<er med eikefot.

FESTlllllcSilURENI Syv meter tykk festningsmur
frol478.

Endretvlrkellghet
Global oppvarming gir ilC<e nødvendigvis varnere
vær overalt. Fordi det blåses ekstra energi til hele
værmotoren blir været villere, våtere, tørrere, varme-
re, kaldere og vindene blir sterkere. Været blir mer
konuast$rlt og utfordrende, ikke minst for vindyrker-
ne. <Vi må tilpasse oss en endret virkelighet; beskytte
blomster og bladverk mot frost og haglskurer, drive
med integrert sykdomsbekjempelse, høste tidligere
og mer til.> avslutter Charles i styruegnet i Grand Cru
Monuachet.
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I ilalsons & Domalnes Hcndoft Bouchard Påre
& Fils, William Fevre, Villa Ponciago og Champagne
Henriot, plus6 majoritetseier i Eeaux Fråres, Oregon
siden aprll 2OU. Styreleder Gilles de Larouziåre.

lnformosjonsleder Chorles GrÆRlilGSnEilEDlER: Edde eik o9 stål brukes.

Den sovendegiganten Bouchard ble
kjøpt av champagnefamilien Henriot i
1995. Det betød fullrenovering av vin-
marker, kiellere, tankegang og vinstil.
Dermed vekker deres vinel atter
oppsikt blantvinelskere rundt om-
kring i verden. men la oss først ta et
dypdykk i historien.
Den startet i 1731 da tekstilhandleren Michel Bouchard
grunnla vinfumaet i byen Beaune i hjertet avBurgund.
Firmaet gikk i arv fra far til sønn i hele ni generasjoner
førdetble solgttil Henriot. De første44 årene solgte og
kjøpte man vin fta Burgund, men så bygde Bouchard
seg opp til å bli den største vingårdseieren i Burgund.
Den første vinmarken (Volnay l.Cru Caillerets> erver-
vet Joseph Bouchard i 1775. Så fulgte den franske revo-
lusjonen, og den franske staten konfiskerte kloster,
kirke- og adelsgods. Da staten solgte unna jordeien-
dommene i U91 for å løse sine økonomiske utfordrin-
ger, grep Bouchard muligheten, og kjøpte seg stort
opp. I 1820 sikret Bernard Bouchard seg Chåteau de
Beaune, den gamle festningen i Beaune, bygd på
r4ootallet under Kong Ludvig xI. Dermed hadde man
ikke bare en bråte vinmarker, men også enorme pro-
duksjons- og lagringsfasiliteter. Med syv meter tykke
murer og en kjellerdybde på opptil ti meter utvikles og
modnes vinene langsomt og uforstynet i de mørke,
kjølige og stabile omgivelsene. I 2oU la$es det rundt
2,5 millioner flasker vin der. Dette inkluderer en unik
samling på over zooo flaskerfra 18oo-tauet. Den eldste
vinen, Meursault 1. Cru Charmes 1846, er visstnok
fortsatt godt drikkelig!

LabyfntYandrlng
deg tør aldri gå alene her nede.> Charles R6gnier,

SilAKlIlG: Rekken av rødviner til vinsmokingen.

Bouchards informasjonsleder fører an inn i det indre
av festningen, som ble bygd i 1478. Den er en eneste
diger og mørk fuktighetsdampende skummel laby-
rint. (Den minner om Romas katakomber. Ja, til og
med Minotaurus ville trivdes heD, bemerker jeg. Sta-
dig vekk registrerer jeg slukte neonrør i de kjølige og
fuktige hvelvingene. Støvete flasker ligger både i gan-
ger og siderom. (Dette er ideelle omgivelser for lang-
tidslagring av vin. De ligger her uten vinetiketter. Eti-
kettene ville uansett smuldret bort, men vi har num-
merert alt, og forsynt hver flaske med en digital
kode.>

<Her harvi en 6rand Cru fra gamle dager, men disse
flaskene ser støvfrie ut. Hvorfor?) Somjeg spør fårjeg
svar. <Vi prøvesmakervinene med jevne mellomrom.
Kommer vi over ødelag vin, prøves hele partiet. Det
kan hende vinen er oksidert fordi den har ligget for
lenge. Viser hele partiet oksidasjon, helles vinen ut,
oggår til destillasjon. Hvis det derimot viser seg atvi-
nen fra en gammel årgang fortsatt lever, åpnes vin-
flaskene, etterfylles med vin fra samme parti, og re-

korkes. Disse vinene kan kjøpes på auksjoner over
hele kloden.>

Charles leder an videre opp i neste etasje. (Dette er
mitt favorittsted i labyrinten. Her er de gamle vaktlo-
kalene, hvor soldatene, levde, spiste og sov. Det min-
ner om <Game ofThrones. Her ser du ildstedet, og der
inne er den gamle bakerovnen. Overalt har vi lagret
flasker, til og med inne i bakerovnenb), legger han lat-
termildt til. Etter vinsmaking i et tilstøtende rom bæ-
rer det ut i dags- lyset igien gjennom en siste knirken-
dejerndør.

En eksepslonell eiendonr
Den fremste arven fra familien Bouchard er vinmar-
kene. Firmaet Bouchard Påre & Fils er i zor7, som tid-
ligere nevnt, Burgunds største vingårdseier. Eien-
dommen er beplantet med r3o hektar med vinstok-
ker, derav rz hektar Crand Cru og 74 Premier Cru. Det
dekker narm som Montrachet, Corton-Charlemagne,
Chambertin, Bonnes Mares, Beaune Gr6ves Vignes
Enfant Jesus, Meursault Perrieres, og naturligvis sit-
ter man fortsatt på firmaets første vinmark Volnay
Caillerets. For øvrig er den kjent som en av de beste
vinmarkene i kommunen Volnay. Det gielder å ta vare
på historiske røtter og tradisjoner.

Vintønnenes hemmellge llv
<Vet du hvorfor Bordeaux-tønnenes volum er zz5 liter
mens Burgund-tønnene inneholder 228 liter?) Char-
les forklarer mens han viser rundt i fatkjelleme. (Det
er fordi England var det viktigste historiske markedet
for Bordeaux-vin, og da tønnene ble fraktet med seil-
skip, var det viktig at de var litt mindre slik at det var
plass til dem i lasterommene. En annen praktisk for-
klaringerat siden hver ønne ffller3oo flasker vin=25
kasser å tz flasker blir kalkulasjoner mye lettere. Eller
regnet med engelske mål:225 liter = 50 engelske gal-
lons. Burgundertønnene er derimot på 228 liter.
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