Anne-Louise Mikkelsen er københavner,
men bor i Toscana og laver vin på vulkanen
Etna. Hun er Master of Science i International
Business, storvildtsjæger, tidligere elitekickbokser og nu vinmager på vej mod
sin egen cantina.

af ELSEBETH LOHFERT

Etnas
Karen Blixen
M

ed en rullekuffert og raske skridt kommer AnneLouise Mikkelsen over gårdspladsen i det indre
København, hvor vi mødes til et interview. Hun
er en gammel-ung. ”Jeg var programmeret fra jeg var helt
lille”, fortæller hun mellem teen og bidder af croissanten,
”kunne bedre lide voksenlivet – ville hellere arbejde end gå
i skole, og arbejdede altid i ferien. Kunne ikke vente på at
blive færdig.” Efter folkeskolen var hun et år i USA, derefter
på gymnasiet og CBS – Copenhagen Business School, hvor
hun læste International Business samtidig med at hun dyrkede kickboksning og begyndte at interessere sig for vin.
”Jeg blev så begejstret for vin – kunne ikke få det ud af hovedet og vågnede op en morgen og skrev en uopfordret ansøgning til KB Vin”. Hun fik sit studenterjob hos KB Vin ved Kim
Bülow, en god læremester og specialist i Bourgogne, det første område hun for alvor gik i dybden med.
Bourgogne og business

I 2004 sagde hun sit studenterjob hos KB Vin op og fik et
konsulentjob i Connecticut, USA, hvor hun for et svensk
vinfirma skulle afdække mulige nye salgskanaler. Derefter
til Grenoble for at læse mere business og bruge weekenderne på, igen og igen, at smage på vin i Bourgogne. ”Mange af
mine venner syntes jeg var heldig, fordi jeg var så dedikeret
og passioneret omkring vin – elskede at være i Bourgogne
– og on og off i USA, hvor jeg boede et årstid og lavede analyser og essays omkring vin. Jeg var altid glad og entusiastisk, fordi jeg fuldstændig lod mig lede af min passion”.
Et nyt fædreland
Mens Anne-Louise Mikkelsen er i USA hører hun om den italienske greve, Gelasio Gaetani d’Aragona Lovatelli, der blandt
andet har været vinrådgiver for George Clooney, Michael
Douglas, Don Johnson og Sharon Stone. I et interview med
Financial Times har Gaetani fortalt, hvordan han til Sharon
Stone på en auktion i Firenze, for 36.000 kroner købte en dob-

I sommerferien 2003 tog hun til Meursault i Bourgogne og arbejdede hos Jacques Thevenot på Domaine Thevenot-Marchal.
I fritiden kørte hun rundt og smagte alle de steder hun kunne, og oplevede hvordan også de bedre flasker blev åbnet, når

belt-magnum Sagrantino di Montefalco indpakket i leopardskin, designet af Roberto Cavalli.

hun tog sin notesbog frem og viste sin interesse.

status eller penge, men hun kan skrive breve og sender
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Anne-Louise Mikkelsen har hverken Sharon Stones stjerne-

Anne-Louise Mikkelsen på Etnas nordside under høsten 2012 i Solicchiata-parcellen på 0,9 ha. “En fantastisk høst i høj sol og 22-24 grader
med to gode hold plukkere” fortæller hun. “Jeg både plukkede og kørte frem og tilbage fra en mark til en anden og cantinaen.
Vi producerer vores vin i en andens cantina, der også vinificerer for en række andre producenter, så man skal til tider stå i kø for at læsse
sine druer af. Høstugen var hård og intens men det er som et adrenalinrush – man mærker ikke udmattelse og træthed før langt senere.
Det er en nærmest hul følelse at se vinmarken fra et øjeblik til det næste være foruden sine smukke druer – et helt års arbejde, gone just like that.”
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et idéoplæg til Gaetani om et eventuelt samarbejde på det
amerikanske marked. Den idé bliver ikke til noget, det gør derimod en introduktion til Italiensk vin for den danske nybegynder. Brevet åbner for en ny verden. Hun flyver til Firenze for at
møde Gaetani. Lejer en bil og kører efter ham ud i det toskanske vinland. De går godt i spænd og det bliver til en flere-dages
biltur hvor de blandt andet besøger Antinoris marker helt ud
ved kysten og Gaetanis fætter, Andrea Franchettis Tenuta di
Trinoro-vingård. ”Efter tre dage i Toscana synes jeg verden er
god ved mig. Jeg møder Gaetani i lufthavnen i Firenze, inden
jeg skal tilbage til USA, og hans afskedsreplik er: 'Du skal blive
her og arbejde – du har fanget, hvad vi går og laver'”.

„ Italien, der skal jeg være
– det var en mavefølelse,
der var helt rigtig “
I oktober mødes de igen på en vinauktion i Rom, hvor Gaetani kan meddele hende: ”Nu skal du komme til Italien, jeg har
skaffet et job til dig, du skal bare sende dit cv til denne dame
på Castello del Terriccio”. Det gør Anne-Louise Mikkelsen,
der bliver ansvarlig for vingårdens eksport og hjemmeside
fra januar 2008. ”Jeg følte mig rigtig godt tilpas – følte mig
hjemme i Italien kulturmæssigt og livstilsmæssigt – det var
der, jeg ville leve mit liv.”

Det vulkanske terroir og de gamle Nerello Mascalesestokke fra før vinlusens tid, fascinerede og udfordrede ham.
I 2005 købte han sin første parcel, Passo Cannone på 0,5
hektar, og lavede vinen ”N*Anticchia” (der på siciliansk betyder ”lille”). At ”det bitte” kan blive stort, udtrykker Paola
Caciorgna på denne måde: ”Selv den mindste parcel kan
have sin egen identitet, som vi prøver at forstå og udtrykke
i den færdige vin”.
I dag laver Anne-Louise Mikkelsen N*Anticchia sammen
med Paola Caciorgna (se smagenotater forneden) og har
købt sig ind i hans tre øvrige parceller: Solicchiata (0,9 ha),
Santa Spirito (0,5 ha), Bocco d’Orzo og Piano d’Aria (0,3 ha).
Efter deres møde på Sicilien siger hun sit job på Castello del
Terriccio op for fra efteråret 2008 at arbejde sammen med
Paola Caciorgna, og som selvstændig konsulent for mindre
producenter med rådgivning omkring priser, salgsstrategi
etc. Men den gamle ven Gaetani spøger i kulissen. Nu foreslår han, at hun tager et job på Tenuta di Argiano, der ejes
af hans ekskone, grevinde Noemi Marone Cinzano, kendt af
mange danskere fra diverse TV-udsendelser, hvor hun har
fortalt om sine vine, der laves af Hans Vinding-Diers, som
hun privat danner par med.
Fra januar 2009 sætter Anne-Louise Mikkelsen sig i den
kommercielle direktørstol på Argiano. Det bliver til treogethalvt hæsblæsende år før hun siger op og med en ny økonomisk og faglig ballast kan hellige sig sine egne projekter.

Indfanget af Etna
På Sicilien møder Anne-Louise Mikkelsen vinmageren Paola
Caciorgna. Han bor i Chianti, men har siden 2005, hvor han

Den lige vej findes ikke
Foreløbig bor hun i en skov, i Toscana. Herfra pendler hun

købte sin første parcel på Etnas nordskråning dyrket vin der.

til Etna, hvor hun nu selv ejer et par hektar, foruden hvad
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hun forpagter og køber af druer. ”Den lige vej findes ikke –
du kan kun lave noget på Etna, hvis du har de rigtige forbindelser og folk vil hjælpe dig. Man er nødt til at være en del
af lokalsamfundet for at kunne arbejde der. Mange velhavere har investeret på Etna fordi det var fancy, men det har nu
givet bagslag, fordi de ikke er på stedet. Det er et levende
produkt – så facetteret, det skal man ikke gøre bare for sjov.
For mange er det blevet en klods om benet med en mindre
formue, som er blevet til røde tal. Det skal være noget du
virkelig holder af og du skal være der selv.
På Sicilien leves livet næsten melankolsk, meget simpelt,
men også nærværende, som om vi er 60 år tilbage i tiden.
Der er en rytme på Etna som er meget speciel – noget i luften. Man lever bare, og der er en stor venlighed og glæde. Jeg
har det som blommen i et æg. At se de støvede vinstokke
som producerer så flotte vine – den cyklus en vinstok når
igennem, er fascinerende. Arbejderne, der arbejder i marken, har hænder som mine lår og alligevel kommer der så
elegante vine ud af det. Det er de grundlæggende livsforudsætninger, med alt det unødvendige skåret fra. Det er vind
og vejr, der tæller – det hele afhænger af det. Vi er små mennesker, når vi ser på de gamle vinstokke plantet i begyndelsen af 1900-tallet. Vi er blot on-the-passing-road, mens stokkene producerer druer hvert eneste år og står der endnu, når
jeg ikke er mere.
Jo, Danmark blev jeg færdig med for meget lang tid siden.
Italien, der skal jeg være – det var en mavefølelse, der var
helt rigtig,” konkluderer Anne-Louise Mikkelsen, der af sin
adelige mentor, Gelasio Gaetani d’Aragona Lovatelli, har
fået tilnavnet ”Etnas Karen Blixen”.

THALÌA
2010, Etna Rosso
Distinto, 44535073, www.distinto.dk
Parfumeret, sødmefuld kirsebær, kirsebærstenduft,
undertoner med læder, lakrids, blomst, marcipan.
Meget elegant struktur, kælen, let sødmefuld med velouragtig tannin, stor cremet fylde og lang, rig, let sødmefuld, lang eftersmag med moden tannin. 91 | 175,00

N*ANTICCHIA
2007
Distinto, 44535073, www.distinto.dk
Spændende duft, meget udviklet, mineralsk, let ældet med skovbund, lakrids og læder. Fyldig smag, velouragtig tannin, fint syrebid, cremet, let sødmefuld
med lang sødmefuld eftersmag og tør på samme tid
med pikant, mandelagtig tone. Meget spændende vin
der skal drikkes nu. 92 | 369,00
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