
Torsdag 28. august 2014 Uteliv 9

I glasset
Ulf Dalheim
www.adressa.no
/kultur/vin

Utsikt: Erling Astrup fotografert mens han nyter en god rosévin på høyden overfor byen Gattinara (i bakgrunnen), med den kjente vinmarken
Molsino like bak ryggen sin. Foto: ULF DALHEIM

Presidentens lidenskap
USA-president
Thomas Jefferson
falt pladask for vin
fra Gattinara da
han besøkte
Piemonte i1787.

Nå hedrer det norskeide
vinhuset Nervi Jefferson med
en rød musserende nebbiolo.
Da Thomas Jefferson gikk av
som USAs tredje president etter
to perioder i Det hviteHus (1801-
1809), var han mest opptatt av
vinflaskene som lå igjen i kjelle-
ren.
I et brev til sin sekretær

Etienne Lamaire instruerte han
Lamaire om å sende de gjenvæ-
rende 78 flaskene av «nebiule-
vinen» til hans nye bosted i
Monticello.
«Send also all the Nebiule

wine. It is much esteemed
here», var hans avslutning på
brevet om flyttelasset.

Gravde frem dokumentasjon
Nordmannen Erling Astrup, en
av fire norske eiere av Cantine
Nervi i Gattinara, en den som
har gravd frem dokumentasjon
på hvor interessert ex-presiden-
ten var i vin fra Italia. Astrup er
over gjennomsnittet interessert
i historie. Etter at han tok over
driften av det over 100 år gamle
vinhuset Cantine Nervi, har han
dypdykket ned i historiske skrif-
ter og protokoller. Der kom han
også over nedtegnelser om Jef-
fersons besøk i Nord-Italia i
1787.
– Jeg tok derfor kontakt med

Thomas Jefferson Foundation
Inc. og har underveis fått god
hjelp av bibliotekar Anna
Berkes. Hun har funnet frem
brev,oversikter og juridiskedok-
umenter fra hans tid både som
ambassadør og president. De
viser at Jefferson var svært inte-
ressert i vin, og at han tydeligvis
fikk et spesielt forhold til vin han
fikk smake da han besøkte Pie-
monte og Gattinara i april 1787,
forteller Astrup.

Skrev utførlige notater
Jefferson var den gangen ameri-
kansk ambassadør til Frankrike
og gjorde en reise til Nord-Italia.
Underveis skrev han ned utfør-
lige notater om alt han så og op-
plevde.Og det var her Erling As-
trup fant bekreftelsen på at Jef-
ferson hadde blitt spesielt be-
geistret for vin fra området.
Nervi feiret 100-årsjubileum i

2006, og har, etter at nordmen-
nene tok over i 2011, løftet seg til
nye høyder, med topplasserin-
ger i stadig flere internasjonale
smakinger.
MenErling Astrup&Conøyer

seg ikkemed å videreføre og for-
nye de tradisjonelle Nervi-vi-
nene. Etter at han oppdaget
president Jeffersons begeist-
ring, har tanken om å lansere en
vin somknyttet Jefferson til Ner-
vi, modnet seg. I fjor høst tok
man steget fullt ut og laget en
rød musserende nebbiolo-vin.
Thomas Jefferson skriver i sine
notater om en «brisk» nebiule-
vin. Astrup er ikke i tvil om at
han da sikter til nettopp musse-
rende vin laget på nebbiolo-
druen fra Gattinara. «Brisk» er
et annet uttrykk for sparkling,
altsåmusserende.

Konsuljakt på mer vin
Etter at Jefferson hadde smakt
vinen første gang i april 1787, var
han intenst opptatt av å få tak i

mer av denne vinen. I Jefferson-
bibliotektet finnes brev som
bekrefter at han via handels-
menn i Baltimore forsøkte å få
importert det han beskrev som
«nebiule wine of millieur cru
quality».
– Da han var blitt president i

USA, satte han i 1806 hele det
amerikanske konsulkorpset i
Italia i arbeid med å skaffe
denne vinen. Og han lyktes med
å få sendt over 50 flasker til Det
hvite hus, forteller Astrup.

En slags vinanmelder
Jefferson hadde etter sitt første
møte med Gattinara-vinen slått
fast at vinen var «superlatively
fine and extremely admired».
På enmåte var han den tids vi-

nanmelder, for han skrev utfør-
lig om hvordan vinen smakte og
fremsto: «It is about as sweet as
the silky Madeiras, as astrigent
on the palate as Bordeuax and as
brisk as Champagne. It is a
pleasing wine», står det i hans
notatbøker. Vi kunne ikke ha
gjort en bedre anmelderjobb i
dag...
ULF DALHEIM 95198 724
ulf.dalheim@adresseavisen.no

Cantine Nervi,ellerAzienda VitivinicolaNervi,som er
det offisielle navnet,er deteldste eksisterende vinhuset
i Gattinara, etablert i1906av Luigi Nervi.Eiertotalt24
hektar med sværtgode vinmarkerrundt byenGattin-
ara. Kjøptav denorske investoreneog vinentusiastene
Erling Astrup (tilvenstre), ChristopherMoestue,Bjørn
Wicklund (tilhøyre) og KarlSchjeldrupi 2011.

Cantine Nervi

Nebiule-vinen
Vinen som Nervi har lansert
under navnet«Nervi
Jefferson1787 Nebiule
Spumante Rosado», kom
første gang på markedet
tidligere i år med
2012-årgangen.

Prisen på Vinmonopolet er 310
kroner, og selv om volumet er
meget lite, er det fortsatt noen
flasker igjen på lager hos den
norske importøren Christopher
Moestue, som også er blant me-
deierne avCantineNervi.Nå lig-
ger for øvrig neste årgang av Jef-
ferson-vinen klar i Nervi-kjelle-
ren i Gattinara.
Den rødemusserende vinen er

laget på druene nebbiolo (80
prosent) og uva rara (20 pro-
sent). Den har noe restsødme
(13,7 gram sukker/liter), men
også bra syrefriskhet, slik at den
fremstår med friske rødbærton-
er og preg av lyse plommer.
Da vinen ble lansert på Vin-

monopolet i mai i år ga jeg den
terningkast 5 og hadde følgende
omtale:
«Norsk vinhus gjenopptar

gammel tradisjon med musse-
rende på nebbiolo! Røff syre,
noe bitre urter, deilig rødbær-
frukt. Spennende prosjekt. Opp-
kalt etter USA-president Jeffer-
son.»

– Han lyktes med å få sendt over 50 flasker
til Det hvite hus.
ERLING ASTRUP


