Nyhedsbrev - februar - 2010

- fra la Combe Darroux, Juliénas.

”I sne står urt og busk i skjul” husker jeg tydeligt fra min skoletid i Danmark. Denne
vintersang er vist meget passende at starte dette februarnyhedsbrev med: I Frankrig har vi
koldt klippevejr, hvor vi tager meget godt tøj på og gør vort vinterarbejde i markerne, hvor
alle vinstokkene skal klippes mellem knop nr. 2 og knop nr. 3 med rosensaksen og i Danmark
hører vi, at vinteren og dermed sne og frost har ligget og bidt sig fast siden vi holdt jul i
Arnum og vore drenge lavede snemænd, som stadig er synlige - ja vinteren har i år været
vedholdende. Har dog her for os betydet færre rimtågedage men mere frost og tyndt lag sne.
Vi er her ved starten af februar mere end halvvejs med vort vinterarbejde og glæder os over at
dagene ”længes”. Det er jo lyst, når drengene tager bussen til college i Villie Morgon. Når
Pascal og jeg går i marken med saksen, snakker vi naturligvis om hvilke emner, vi bør omtale
i næste nyhedsbrev. Nu kommer de lidt i stikordsform:
Vore priser for 2010 vil være de samme, som I kender fra 2009 - altså ingen ændringer.
Årgang 2009 - den årgang, der fik en lang fornem 6 måneders sommersol - står i karrene og
kældermesteren siger: Glæd jer - det kan blive en årgang, vi vil huske længe. Høsten var lille,
men den ”mer”sol, som sommeren bragte, sætter sine spor - den bliver god. Men det kan I
selv erfare henover foråret og sommeren, når den begynder at komme til Danmark.
Hvidvin: Ja vi går og laver vore små eksperimenter. Rygterne taler altså sandt. Et par meget
små marker er nu beplantet med chardonnaydruestokke. Vi har i efteråret for første gang
lavet hvidvin – fået vor egen hvidvinsetikette og kan levere de første flasker også til danskere,
der sætter pris på chardonnay druens hvidvinsmuligheder. Vi forventer henover nogle år, at
have tilstrækkeligt druemateriale til at kunne efterkomme efterspørgslen på hvidvin. Men
prøv selv at smage / bestil og vi efterkommer efter ”først til mølle princippet”.
Turister og busselskaber har fået lidt øje på os Gislev Rejser lægger en del af deres vinture og
Provencerejser til vores kælder og frokost vinforedrag: Så Pascals danske sprog bliver
yderligere styrket og sat på prøve: Men der siges, at hans danske er lige så godt som prins
Henriks ! Tænk at blive sammenlignet med de kongelige! - og så har et par lokale fra min
hjemegn (Arnum) sammensat et 8 dages busprogram med udgangspunkt i landsbyen Juliénas,
overgivet dette til Clausens Busser i Frifelt og fået mine forældre og vi fire i huset her til at
være guider med afgang fra Sønderjylland d. 2. okt. 2010. Det bliver spændende og hyggeligt.
Hvis du vil med - så kontakt Clausens Busser, Frifelt.
Lige før høst 2008 blev vi kontaktet af den danske forfatter Henning Mortensen, der
forespurgte om overnatningsmuligheder i Gîte på la Combe Darroux. Vi har efterfølgende
haft mange hyggelige timer med Henning og hans kone Hanne, vi er blevet dejligt omtalt for
vore vine i hans bog fra 2009: Voilà - ikke nogen helt lille affære. En bog om Frankrig (side
184 – 187) (Gyldendal) og nu har vi bedt ham skrive et lille digt til dette nyhedsbrev. Han er
en rigtig Frankrigskender og leger så dejligt med byer, egne og ord. Vi glæder os til, at de
igen i foråret kommer til vor dør og Gîte. Men prøv at følge ham på vejen sydpå fra Dole
mod Juliénas og Domaine de la Combe Darroux.
Vi ønsker alle i Danmark en god februar måned med den længsel, vi alle har i os omkring lys
og forår.
Mange vinter- og vinhilsener fra Juliénas
Pascal og Anne Guignet
EARL Anne & Pascal Guignet
Domaine de la Combe Darroux
Les Janroux
69840 Julienas
France
tlf : +33 474067090/+33 608274340
domaine.guignet@wanadoo.fr
www.guignet.com

Juliénas februar 2010.

Glas på glas i Juliénas
Nu vil vi skåle
på vej fra Dole
over sletten i mørke
under en eventyrmåne,
og hvor mon vi ender ...? Jo,
netop i Beaune
hvor vi vil sove og drømme
om gamle kældre og y-ruten
mod syd, Chagny, Givry, Buxy, y
efter y, det får ingen ende,
og sol afløser måne
over côte og colline,
du, min Kolumbine
skal ikke tørste,
vi er atter i
Beaujolais.
Comme on chante:
”Jamais en vain, toujours en vin!”
Og hvorfor tænke tungt og gruble,
når vi er nær Chiroubles?
Der arbejdes hårdt i et skønhedsrige,
det er Pascal og Anne, det er
vingården Les Janroux, og i samme nu
et rendezvous af vilje og varme og linie
efter linie af planter med druer, ja, side op og
side ned, mægtige ark i bakkerne,
stokke som penne
som skriver vinen frem. Tak
til Domaine de la Combe Darroux,
fordi I er der endnu
og forhåbentlig til alle tider.
Men her slutter digtet og turen
ved det uudtalelige sted Oingt
som du alligevel udtaler, min skat,
fordi du har fået
glas på glas
i Juliènas.
Mille amitiés, Henning. (Og Hanne)

- ovenstående er et digt af Henning Mortensen, som har sendt det som en hilsen til os i Juliénas.
Henning Mortensen har udgivet en række digt- og novellesamlinger, børne- og ungdomsbøger samt en
del dramastykker og romaner, heriblandt Ib Nielsen-sagaen.
Sidst (2009) er udgivet Voilà - en bog om Frankrig.

