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Château de Beauregard
Langt mod syd i Bourgogne ligger Château de Beauregard smukt mellem bakkerne sydvest for Macon.
Huset har fået navnet efter den fortræffelige udsigt,
der er hele vejen rundt om ejendommen. Selv om det var bygevejr,
da jeg kørte fra motorvejen ind i
vinområdet, var det et flot syn
med isolerede solpletter på skråningerne, der rejser sig som i et
kæmpe amfiteater.
Det var også den udsigt, Preben
Mikkelsen så, da han kørte forbi i
2000. Han havde fået et tip fra
Kåre Selvejer, Vinens Verden i
Odense, om, at her var en spændende mand, som kunne være god
at samarbejde med. Den mand tog
også imod os - med en blød hat
skruet godt fast på hovedet: Frederic Burrier.
Hans familie har produceret vin
på stedet i mere end 500 år. Det var nærmest symbolsk, at han gav sig god tid til at fortælle om familien, der har arkivalier helt tilbage fra 1469. lgen blev
Sigurd Müller Vinhandels 40 års jubilæum sat i
perspektiv.
Han kom kørende i en nyere Range Rover ude fra
marken, hvor maskinerne netop var stoppet med
høsten på grund af regnen. På reolerne i hans kontor oppe under taget i vineriet står der gamle radioer og modeller af Citroën'er, bl.a. den
revolutionerende ID-19. Den slags i fuld størrelse
har han også i garagen, og de bliverjævnligt luftet.
Han elsker de gamle sager.
Regnvejret tog han med stoisk ro. Vejret er vilkår,

der ikke kan ændres, konstaterede han og tog hatten
af, da han satte sig i kontorstolen og gav sig til at tale
om visioner for området. Han har marker både i

Pouilly-Fuissé og Beaujolais. Den første appellation
er hans flagskib, derefter kommer Saint-Véran og
Fleurie i Beaujolais. 80 procent af hans investeringer
de senere år har været i Beaujolais.
Han ejer i dag 46 hektar vinmark, der dækker 11 appellationer i Bourgogne og seks cruer i Beaujolais.
Han køberjord, når der er muligt og fornuftigt. Hvis
det ikke kan betale sig økonomisk, skal man lade
være, mener han. Det er ikke noget ved at købe for
at blive stor. Markerne skal være interessante. Vinen
skal nemlig reflekterejorden. Bl.a. derfor er det
spændende at have sine marker spredt over så stort
et område. Han har sammen med andre producenter og INAO (Institut National de I'Origine et de la
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Qualité) lagt et kæmpe arbejde i at få kortlagt alle
Pouilly-Fuissés marker og er gået over 100 år tilbage
i arkiverne. For ham er målet, at området skal rykke
op i 1. cru. Sådan en klassifikation
er i høj grad en historisk sag med
beskrivelse af, hvor de gode vine
traditionelt kommer fra, og hvad
vinene fra de marker har kostet
gennem tiden.
Den registrering bliver baggrund
for de nye regler. Det kan virke
noget tilbageskuende, men historien viser efter hans mening, at
der er kvalitet til at løfte markerne
til næste niveau i lovgivningen.
Når indsamlingen afde historiske
fakta er afsluttet, bliver de lokale
producenter koblet af processen.
Herefter træffes beslutningen af
folk fra f.eks. Bordeaux for at forhindre, at lokale interesser spiller
ind på den endelige klassifikation, som er vigtig,
både på grund af prestigen ved 1.cru og de højere
priser, de vil medføre.
Frederic Burrier tror, at ca. 25 marker kan løftes til
1. cru. Ingen marker bliver grand cru nu, men det
kan måske komme om mange år, hvis der arbejdes
seriøst.
Efter en masse snak om fremtiden blev hatten sat
godt fast på hovedet igen, og så gik vi i kælderen for
at smage. Det gjorde vi grundigt, mange flasker.
Det var spændende. Undervejs tænkte jeg på, hvorfor vi ikke har meget mere opmærksomhed på
beaujolais'erne.
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