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Cogolin er en lille fransk by, som ligger i det sydlige Provence, tæt ved St. Tropez.
Hvad har Cogolin med piber at gøre? Franske piber kommer vel fra St. Claude? Jo, det er rigtigt, men der laves også mange piber i Cogolin. Det blev jeg
selv klar over i min sommerferie, som i år gik til Provence.
En morgen fandt jeg på min bil en folder, som omtalte en pibefabrik der hedder Ch. Courrieu. Jeg var noget overrasket, idet jeg aldrig havde hørt om
pibefabrikation i Sydfrankrig. Nærmere undersøgelser af det har vist, at der i det Sydfranske område Maures tæt ved St. Tropez har været hostet briar
klodser i et par hundrede år.
Et besøg i byen og et besøg på fabrikken skal hermed anbefales, hvis din vej en dag skulle gå forbi området.
Adressen er Ch. Courrieu, 58, Av. Clemenceau, 83310 Cogolin. Telefon nr. 94 5463 82. Courrieu fabrikken blev startet af far og søn tilbage i 1802 og har
siden da produceret piber i alle udformninger. På adressen findes både fabrikken og en tilhørende forretning, hvor alle fabrikkens produkter sælges.
Pibeudstillingen er et kapitel for sig. Meget er udstillet, men det meste ligger gemt i store skuffer, som dog på forespørgsel hurtigt bliver åbnet så man kan
tage herlighederne i betragtning.
Der var rigtig mange "plastikposepiber", men, viste det sig senere, også rigtig mange gode kvalitetspiber. Personalet var tydeligt af den opfattelse, at jo
ældre briar'en var, jo bedre blev piben. Det drøftede vi en del, men uden helt at blive enige. Et nyt synspunkt, jeg ikke har været opmærksom på tidligere,
var, at de dyre piber hos Courrieu blev fremstillet af gammel briar, som var gravet op efter træet var gået ud. Det giver ifølge Courrieu og i øvrigt også efter
Dunhills oplysninger specielt gode briar klodser, idet træets saft stille og roligt forlader træet. Betydningen for piberne i sidste ende er, at træet bliver meget
hårdt og samtidig let. Ved de eksempler, der blev forevist mig, måtte jeg erkende, at det synes at kunne bekræftes. Hvis man så dertil lægger sandblæsning
får man piber af helt udsøgt kvalitet og lethed, hvilket jeg så rigtig mange eksempler på.
Prisniveauet er altid svært at vurdere, men jeg synes det mindede meget om danske forhold. For at få en af omtalte gode kvalitetspiber skal man over en pris
på 1.000 FF. Courrieu havde piber helt op ti16.500 FF. Flertallet af piberne, hovedsortimentet, ligger i et prisleje på 250-500 FF.
Et problem for en dansker er naturligvis pibernes størrelser. Sydeuropæiske piber er større end, hvad vi normalt ønsker i Danmark. Dertil kommer, at
franskmændene også laver piber med 9 mm boringer til tyskernes filtre. Men franskmændene ryger vist ikke selv filter og mange af modellerne er ikke alt
for voldsomme, så der er rigtig mange muligheder for at finde en god pibe i en størrelsesorden, der svarer til danske ønsker.

