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Lite om

Christina
förvandlar
druvor till vin
Odlar vin. Christina Mazeau-Bergström trivs med sitt liv på vingården i Bordeaux. ”En av de bästa sidorna av vårt jobb är att bo, jobba och leva

Namn: Christina
Mazeau-Bergström.
Ålder: 55 år.
Familj: Gift med
Laurent Mazeau.
Sonen Patrick, 30
år, och dottern
Julie 27 år, är båda
utbildade agronomer. Sonen är
ansvarig för själva
vinodlingen på
familjegården,
dottern är dess
utom oenolog
(= utbildad i läran
om vin och dess
framställning).
Bor: På vingården
Chateau de Costis,
45 minuter sydost
om staden Bordeaux i södra
Frankrike.

nära naturen”, säger hon

Här är målaren Toulouse Lautrec och filosofen
Montesquieu födda, men allra mest är den
franska regionen Bordeaux känd för
sitt sammetslena rödvin. Christina MazeauBergström, sommarhallänning sedan barnsben,
tar emot på den egna vingården Chateau de
Costis.
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andskapet böljar grönt och idylliskt,
och dagens arbeten är redan igång.
Christina visar runt och konstaterar att
vinodling är tre yrken i ett.
– Den första biten är att driva ett jordbruk.
Den andra delen består av själva hantverket,
att framställa ett vin, säger Christina och fort
sätter:
– Den tredje delen går ut på att sälja de fär
digbuteljerade vinflaskorna, och vi sköter
kontakten med alla våra kunder själva.
På gården arbetas det året runt.
– Det finns inte en dag då jag vaknar på
morgonen och undrar vad jag ska göra. Tvärt
emot vad många tror, har vi som flest anställ

da under vintern och de tidiga sommarmå
naderna. På vintern beskärs vinrankorna. På
sommaren tuktas de och fästs upp så att de
får så mycket solljus som möjligt.

Frågor och svar
Själva vinodlingen och framställningen av vi
net har Christina lärt sig av sin man och svär
far, och genom att läsa, fråga, diskutera med
andra vinodlare, besöka andra vinslott – men
även genom att lyssna på de ”gamla” arbe
tarna som har jobbat på gården i åratal.
– Dessutom har vi alltid haft utomstående
rådgivare, säger Christina som också har stu
derat bokföring, företagsekonomi, franska ar

betslagar, franska vinlagar (”som det finns
massor av”).
Men att behärska yrket till hundra procent
är i princip omöjligt.
– Det finns många utomstående faktorer,
framför allt vädret, som gör att varje år är
olikt de föregående. Men efter ett tiotal år
slutade jag att oroa mig långt i förväg för allt
som skulle kunna gå fel.

Återvänder hem till Halland
Christina är uppvuxen i Nyköping, men har
tillbringat alla sina barndoms- och ungdoms
somrar i familjens hus i Falkenberg.
Under tonåren serverade hon sommargäs

terna på Strandbaden och stod i kiosken
på Gröningens tältplats. Numera är Varberg
hennes svenska hemvist, där bor storebror
Anders och mamma Ingrid (en annan bror,
Håkan, bor i Falkenberg och är journalist på
HN. Hans fru Lotta är reporter på H…).
– För några sedan tog vi vår segelbåt från
Frankrike upp till västkusten och seglade i två
månader. Till och med min man blir alldeles
salig när han pratar om det svenska båtlivet
och räkorna i Smögen.
Utlandet lockade tidigt. Christina packade
väskan och gav sig av direkt efter gymna
siet.
Hon arbetade först ett par månader som
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efter en av Laurent Mazeaus förfäder, och har
varit i familjens ägo sedan 1928.

När mina föräldrar såg ett foto på hur mjölnarbostaden såg ut förr
g
blev de lite förskräckta. Sedan dess brukar vi skämta om att de hade
trott att jag skulle bo i ett stenruckel på stampat jordgolv.
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Chateau de Costis
Gårdens mark är på 123 hektar. 108 hektar är odlingar av röda vinstockar, och på
en halv hektar odlas vita vinstockar. Man
producerar mellan 800 000 och en miljon
flaskor vin per år, och beroende på årstid
arbetar mellan 18 och 30 personer på
gården.
Vinet säljs i Frankrike, men går även på
export till länder som Japan, Kina, Ryssland, England, Belgien, Holland, USA och
Danmark.
Vinet har vunnit 40 utmärkelser; den
senaste var en guldmedalj på den årliga
vintävlingen i Bordeaux, för Chateau de
Costis årgång 2007.
Makarna Mazeau har satsat mycket på
att bedriva en miljövänlig proudktion: vinrankorna besprutas så lite som möjligt
och med natur- och människovänliga bekämpningsmedel. Gräs är planterat mellan vinraderna, och när det klipps göder
det marken och förhindrar erodering. På
gården finns också ett eget reningssystem för smutsvattnet. Det går åt mycket
vatten till tvätt av maskiner, vintankar
och rörsystem.
– Med glädje märker vi att sedan 10–15
år så har ekorrar, rävar, rovfåglar och
många andra smådjur kommit tillbaka, vilket betyder att ekosystemet är i balans,
säger Christina Mazeau-Bergström.

Christina Mazeau-Bergström

au pair i Frankrike. Efter det flyttade hon till
USA för att studera till sjukgymnast. Det var
där, i Washington DC, Christina lärde känna
sin blivande man, fransmannen Laurent Ma
zeau. Det var 1974 och Christina var 21 år.
Paret gifte sig året därpå. Bröllopet skulle
hållas på Laurents föräldrars vingård utanför
Bordeaux, och det var första gången famil
jerna skulle träffas – inte ens Christina hade
träffat sin blivande svärmor och svärfar.
Christinas föräldrar och lillebror var ned
bjudna. Flygbiljetterna var köpta och cate
ringmaten beställd. Men bara ett par dagar
före bröllopet visade det sig att Christina inte
kunde lämna USA om hon ville få fortsatt vi
sum.
– Jag fick lyfta telefonluren och meddela
alla att de fick fira mitt och Laurents bröllop
utan oss. Vi gifte oss istället på plats i USA
samma dag. Den händelsen är fortfarande ett
stående skämt i släkten.

Gammalt hus blev som nytt
Sedan 1979 bor makarna Mazeau på sin gård
i Bordeaux. De har byggt om byns gamla mjöl
narhus från 1700-talet. Numera är byggnaden
hypermodern och ett hundratal kvadratme
ter stor.
– När mina föräldrar såg ett foto på hur
mjölnarbostaden såg ut förr blev de lite för
skräckta. Sedan dess brukar vi skämta om att
de hade trott att jag skulle bo i ett stenruckel
på stampat jordgolv.
Det är dags att arbeta vidare. Christina vi
sar en maskin som klistrar på gårdens etikett,
med namnet ”Chateau de Costis”, på flaskor
na. Bilden på etiketten föreställer den gamla
mjölnarbostaden, och framför byggnaden
syns vinrankor i eleganta rader. Längst ned i
det vänstra hörnet står namnet Bergström
angivet som ägare.
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Vida spritt. Chateau de Costis säljs i Frankrike, men går även på export till länder som Japan, Kina, Ryssland,
England, Belgien, Holland, USA och Danmark.

Namn med anor. Vingården är uppkallad

Provsmakar. En stor del av vinframställningen består i att få fram den perfekta smaksensatio-

nen. Christina Mazeau-Bergström och hennes man Laurent tillbringar många timmar i vinhallarna.

Storskaligt. De väldiga tankarna rymmer
45 300 liter vin vardera.
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Vid sådana tillfällen inser jag hur många människor som faktiskt
g
dricker vårt vin. När jag tänker på det känner jag mig ganska stolt.
Christina Mazeau-Bergström
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Christinas vin säljs både i Frankrike och i
utlandet. Förutom privata kunder finns det
också på hyllorna i de stora franska affärsked
jorna, som exempelvis Metro.
– Att intresset för vin hos allmänheten har
ökat märker vi genom att det är fler och fler
som vill besöka oss och provsmaka. Vintid
ningar är populära och många studerar artik
larna i detalj, de jämför priser och kavalitet,
säger Christina och tillägger att även mindre
orter numera organiserar vinmässor, ofta i
samarbete med turistbyråerna.
– Vinturismen håller verkligen på att slå ige
nom, vinresor har varit populärt i flera år.

Färre och färre
Men bland de professionella vinodlarna går
utvecklingen åt andra hållet, enligt Christi
na:
– De sista tio åren har antalet vinodlare i
Bordeaux-området minskat från 10 000 till
7 000. Medelåldern är relativt hög, vilket na
turligvis gör att man undrar vem som ska ta
över vingårdarna i framtiden, säger hon och
fortsätter:
– Drömmen om att ha sin egen lilla vingård
på några hektar, sköta den i lugn och ro på
helger och semestrar eller efter pensionen,
är inte längre en realistisk dröm. De ekono
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miska investeringarna som krävs ger mar
drömmar och de franska och europeiska vin
lagarna skärps allt mer, vilket kräver ytterli
gare investeringar för att för skydda naturen,
arbetarna, konsumenterna…

O
Vin från

Vinet finns lite överallt
Vid flera tillfällen har Christina fått höra hur
vänner och bekanta har överraskats av hen
nes vin runt om i Frankrike. En väninna upp
täckte det på menyn när hon åt på en res
taurang i Paris. En annan vän till familjen
serverades Chateau de Costis när han lun
chade på ett värdshus i en djup dalgång i de
franska alperna.
Men även Christina och Laurent har stött
på det egna vinet i oväntade sammanhang.
Häromåret var de på segelsemester i det pit
toreska fiskesamhället La Rochelle och där
såldes Chateau de Costis i en liten livsmed
elsbutik i staden.
– Vid sådana tillfällen inser jag hur många
människor som faktiskt dricker vårt vin. När
jag tänker på det känner jag mig ganska
stolt.

Det var romarna
som började odla
vin i Bordeaux-området under romarrikets storhetstid
runt Jesu födelse.
Röda Bordeaux-viner består alltid av
minst två olika
druvsorter, främst
Merlot, Cabernet
Sauvignon och
Cabernet Franc.
Det vita Bordeauxvinet kan göras på
enbart en druva
men består också
oftast av en blandning av flera. De
mest använda druvorna är Sauvignon
Blanc, Semillon och
Muscadelle.

Text & foto: Bettina Bettenhausen
redaktionen@hsomih.se

Bordeaux

Eget vinmärke. Etiketten föreställer den

gamla mjölnarbostaden. Framför byggnaden
syns vinrankor i eleganta rader. Längst ned i
den vänstra hörnan står namnet Bergström
angivet som ägare.

