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Etna Er hot. DE sistE par år har ryktEt om staDig flottErE vinEr fra vulkanEn 
sprEDt sEg. thomas ilkjær kan bEkrEftE ryktEt og fortEllEr hEr om italias «nyE» 
spEnnEnDE vin og trE av DEns mEst DEDikErtE og intErEssantE proDusEntEr.

tekst/ thomas ilkjær  foto/ thomas ilkjær & cEphas

Vidunderlig 
vulkanvin

Et tidligere stort vin
område vil på et eller 

andet tidspunkt alltid 
reise seg igjen. 

sicilianErnE kaller ofte Etna for Mongi
bello. Mongi er blandet italiensk/ara
bisk for fjell, og bello behøver ingen 
nærmere forklaring når man en sol
skinnsdag ser opp mot den snødek
kede, rykende fjelltoppen. På godt og 
vondt er Europas største aktive vulkan 
et levevilkår på det østlige Sicilia. Det 
er heldigvis sjelden at utbruddene er så 
voldsomme som det som i 1669 utslet
tet det meste av øyas nå nest største 
by, Catania, men risikoen for ødeleg
gelser lurer hele tiden. På den annen 
side er lavajordsmonnets fruktbarhet 
en velsignelse for bønder av alle slag. 
Denne balansen mellom destruksjon 
og frodig liv er vulkanens pirrende 
og vakre paradoks. De lokale kan ikke 
forestille seg et liv uten den, og et 
enkelt blikk på dens topp om mor
genen er for dem den mest pålitelige 
kilde til været. En av områdets mest 
respekterte vinmakere, Salvatore Foti, 
spurte som liten gutt sin bestefar om 
de der i området var de eneste som 

hadde Etna. På det bekreftende svaret 
var den naturlige undring: Hvordan 
klarer alle andre mennesker seg uten?

på Etna har det som så mange andre 
steder i SydItalia vært dyrket vin i 
tusenvis av år. Det nåværende DOC
området strekker seg på papiret langs 
hele Etnas nord, øst og sydside, men 
det er strekningen mellom de to småby
ene Randazzo og Rovitello på nordsiden 
som med nesten 3/4 av produksjonen 
er selve kjerneområdet. De nordvendte 
skråningene og vinmarkenes plasse
ring i 5001000 moh. medfører et for 
Sicilia unikt kjølig klima, og reflek
sjonene fra havet og de omkringlig
gende kalkholdige fjell gir et meget 
intenst og spesielt lys. Perfekte for
hold for elegante, aromatiske viner.

– Dette er Middelhavets Côte d’Or. 
Herfra kommer det ikke bare gode 
viner, men potensielt noen av verdens 
beste viner. Et tidligere stort vinom
råde vil på et eller andet tidspunkt 
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altid reise seg igjen. Det er det som nå 
skjer med Etna.

Marco de Grazia er så fast i både 
blikk og stemme at det er vanskelig 
ikke bare å la seg overbevise på ste
det uten ytterligere forbehold eller 
spørsmål. Etter i et par årtier gjennom 
sitt firma Marc de Grazia Selections 
å ha eksportert, markedsført og kon
sultert en lang rekke av den italien
ske vinverdens store navn, har han 
nå kjøpt sin egen vingård. Og tross 
erfaringer fra alle de berømte distrik
tene i Piemonte, Toscana, Campania, 
Friuli m.v. bestemte han seg for Cal
derara på nordsiden av Etna som 
stedet for sitt nye Terre Nerepro
sjekt. Det er helt sikkert ingen til
feldig beslutning fra en mann som 
har smakt det meste og kjenner de 
riktige betingelser når han ser dem.
– Her fant jeg marker med de tre vik
tigste elementer: Et jordsmonn av 
«grand crukvalitet», høy alder og opp
bygget i terrasser. Akkurat nå handler 

det mye om teknikk her i området, 
men om ti år handler det hele om 
hvem som har de beste vinmarkene.

forskjEllEnE mEllom de enkelte vin
marker handler bl.a. om høydefor
skjeller og mesoklima, men som med 
så mye annet på Etna, er det lavaen 
som er avgjørende. Hver ny lavastrøm 
har sin egen identitet. Noen kommer 
fra toppkrateret, andre fra sprekker i 
siden. Noen løper i en smal og lang 
stripe nedover fjellet, andre i en bred 
og kort. Noen løper med lynets hast, 
andre tar seg god tid. Og hver især 
bærer de sin egen særlige komposisjon 
av mineraler og bergarter med seg. Når 
de etter noen hundre års forvitring er 
omdannet til et fruktbart jordsmonn, 
er det lave humusinnholdet, det høye 
mineralinnholdet og den lave pHver
dien et fellestrekk, men det kan være 
store forskjeller på den presise sam
mensetningen og dermed de karak
teristika, som bæres videre i vinene.

Marco de Grazia begynte i 2002 og 
eier nå 16 ha fordelt på 24 parseller, 
plantet ad albarello, dvs. som frittstå
ende, lave vinstokker, og alle med en 
gjennomsnittlig minstealder på 50 
år. Slike vinmarker er relativt unike 
i det meste av vinverdenen, men 
her på Etna er de helt vanlige, gren
sende til det trivielle. Når man kjører 
rundt i det fantastiske lavalandska
pet, støter man på dem overalt.

DEn primærE druesorten er den rela
tivt ukjente nerello mascalese, og 
mange av vinmarkene er 100140 år 
gamle og består av upodete prephyl
loxerastokker. De er fra den gang i 
siste halvpart av 1800tallet, hvor 
vinene fra Etna var kjente og popu
lære viden rundt. De store og nå 
ofte forfalne villaer langs veiene er 
et andet vitnesbyrd om en svunnen 
storhetstid, hvor havnebyen Riposto 
nord for Catania blomstret opp som 
følge av den lokale vinsektorens skip
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ning av tonnevis med vin mot nord.
Siden gikk det så å si nedover 

den lavadekkede bakken. Markedet i 
Europa og det øvrige Italia ble grad
vist mindre, og de yngre generasjo
ner flyttet til fastlandet eller fant 
annet og mindre fysisk krevende 
arbeid. Vinmarkene forfalt og har 
siden bare ventet på noen som igjen 
ville ta dem alvorlig. Og de er nå 
begynt å dukke opp. Hitkalt av ryk
tene om de unike forhold og utstyrt 
med en god porsjon optimisme gren
sende til galskap har en liten hånd
full produsenter satt seg i spissen for 
rekonstruksjonen av etnavinen.

– ciao, hvordan går det, din gamle 
gris, sier Marco de Grazia i mobilte
lefonen mens han med den andre 

hånden styrer landroveren opp langs 
Etnas skråninger. I den andre enden 
av linjen svarer Frank Cornelissen at 
det går glimrende, og at han har invi
tert meg på lunsj i privaten senere 
på dagen. Etter ertende å ha forsik
ret seg om at belgieren ikke selv har 
tenkt seg å tilberede maten, inviterer 
de Grazia seg selv på lunsj med løf
tet om å medbringe en av sine viner. 
Cornelissen er en annen i den lille 
gruppen av produsenter som de senere 
år for alvor er begynt å sette Etna på 
kartet over interessante italienske 
kvalitetsviner. Deres forhold er kjen
netegnet ved en vennskapelig kap
pestrid, hvor de – på tross av relativt 
ulike vinfilosofier – gjerne diskuterer 
og utveksler ideer med det felles mål å 
skape best mulig vin. Det er det også 

bruk for i mangelen på lokale tradi
sjoner og erfaringer når det gjelder 
kvalitetsproduksjon. Ambisjonene, 
besluttsomheten og troen på Etnas 
potensial som vinområde feiler ingen
ting, men de har alle måtte sanne at 
man ikke bare kan komme og lage 
vin av verdensklasse fra dag én.

– Det har tatt meg 34 år å forstå 
mine vinmarker og behandle vinen 
på den riktige måten, erkjenner 
Marco de Grazia. Min første årgang 
var 2002, og det var f.eks. ikke før 
i 2006 at jeg fikk skikkelig grep om 
min Calderaramark. Nå er jeg til 
gjengjeld i ferd med å være der hvor 
vinene nesten lager seg selv. Jeg slut
tet helt med å lage analyser i fjor. 
Grunnmaterialet er eksepsjonelt godt.

DEt Er Andrea Franchetti enig 
i. Han kom til Etna i 2001 og lot 
seg ikke avskrekke av de lite gla
morøse og arbeidskrevende for
hold. Tvert imot. De var en del av 
 tiltrekningskraften. Han kom med 
sine egne ideer og har plantet petit 
verdot, cesanese d’affile og chardon
nay, men når det gjelder den lokale 

vinmark innen Doc Etna plantet i svart vulkansk jordsmonn på den sydlige siden av Etna nær byen nicolosi.

Mange av vinmarkene er 100140 år gamle og 
består av upodete prephylloxerastokker.
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t.v: nedgravde terrakottaamforaer hos cornelissen.      t.h: gamle vinstokker med nerello mascalese plantet ad alberello.

«kongen» nerello mascalese, ser han 
 absolutt ingen grunn til å nyplante.

– Eldgamle vinstokker med høy 
plantetetthet og naturlig lavt utbytte. 
Hva mer kan man forlange? Jeg går ut 
i august og inspiserer vinmarkene, og 
det er relativt lett å finne druemate
riale av høy kvalitet. Det er fremde
les mange dyktige bønder her, som 
bare ikke har vært vant til å satse på 
å lage toppvin. Jeg lager avtaler med 
dem om det fortsatte vinmarksar
beid frem til høsten i november, hvor 
vi høster ca. 5 tonn druer pr. hek
tar svarende til 1/2 kilo pr. plante.

Utbyttet fra de nye vinmarker er 
enda lavere (12 hl/ha) og plantetetthe
ten ekstrem (12 000/ha). De ligger i 
9001000 meters høyde rundt hans 
vingård Passopisciaro, navngitt etter 
den lille byen lenger nede langs vul
kanen. Den store, enkle bygningen 
ligger grå og mektig blant lava, vin
marker og kratt og sender en forblåst 
marsdag med snø i luften snarere tan
kene mot et skotsk whiskydestilleri 
enn en vingård i SydItalia. Innendørs 
har Franchetti akkurat ferdigstilt en 
større utbygging og renovering av 

fasilitetene. Nå er det god plass til 
både vinifisering, flaskelagring og de 
1550 hl botte som vinene lagrer på.

– Da jEg besluttet meg for å påbe
gynne mitt neste vineventyr på Etna 
trodde jeg faktisk ikke at jeg ville lage 
en vin av nerello mascalese. Vinen 
i mine tanker var først og fremst en 
blandingsvin og jeg tok petit verdot 
og cesanese med meg fra Toscana. 
Den første årgangen av Franchetti 
– 2005 – er nettopp tappet på flaske. 
Den er god, men det mangler frem
deles noe. Kanskje en ekstra druesort, 
den er en anelse for straight forward.

Etter hvert gikk det imidlertid opp 
for Andrea Franchetti – som for en 
del andre de senere år – at Etna alle
rede har det druemessige potensial 
til store viner. Nerello mascalese kan 
med den rette alder på vinstokkene 
og lavt utbytte levere svært flotte 
viner, der eleganse og intensitet inn
går et harmonisk ekteskap. De fleste 
av polyfenolene er tanniner, med 
en lys og ganske strukturert vintype 
som resultat. Den er først fullmoden 
sent og får til gjengjeld – godt hjul

pet av høydens temperaturforskjel
ler – en velutviklet aromatisk profil.

– Det tok en tid, men jeg holder 
mer og mer av nerello, innrømmer 
Franchetti. Den er ikke ulik pinot noir, 
og den har som denne en fantastisk 
evne til å avspeile sitt voksested.

Det samme gir Marco de Grazia 
uttrykk for.

– For meg er den som et miks av 
nebbiolo og pinot noir men mer saf
tig. Og forskjellene fra vinmark til vin
mark kan være enorme. Jeg har f.eks. 
to vinmarker som ligger 300 m fra 
hverandre og det er ca. 10 dagers 
forskjell på høsttidspunktet.

De Grazia tapper som en konse
kvens av dette vinene fra tre ulike 
områder separat, og han er en av 
drivkreftene i bestrebelsene på å få 
myndighetene til å godkjenne en 
rekke navn på områder med egne 
karakteristika, en slags grand cru
liste for Etna. Navnene og til dels 
avgrensningene baserer seg på gamle 
opptegnelser over de tidligere føy
dale herreseter, de såkalte contrada.

En smakning av prøver fra tre 
av Andrea Franchettis ulike parsel

Det er lavaen som er avgjørende. Hver ny lavastrøm har sin egen identitet. 
Noen kommer fra toppkrateret, andre fra sprekker i siden. 
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ler demonstrerer diversiteten med all 
ønskelig tydelighet. Hans store plansje 
med håndskrevne fortegnelser over 
vinmarkene ser temmelig kaotiske 
ut, men han har styr på hver eneste 
kvarte hektar og deres druesorter, høst
tidspunkt, utbytte m.v. De tre vinene 
heter foreløpig bare Nerello Mascalese 
2006 eks. 4, 6 og 7, og i alle tidligere 
årganger er all nerello blitt blandet til 
Passopisciarovinen. Jeg vil likevel ikke 
bli forbauset om vi snart ser de første 
enkeltmarkstapninger fra Franchetti. Å 
si at vinene er som natt og dag vil være 
en overdrivelse, men de tre fatprøver 
som snautt er gjennom den malolak
tiske gjæringen, er svært ulike. En er 
helt lys med en duft av røde bær og 
bløte, balanserte tanniner, en annen er 
langt mørkere, tettere og søtere og den 
tredje er den saftigste og mest syrlige 
med en distinkt floral tone på duft.

frank cornElissEn er kanskje den 
av dem alle som kjenner dette vin
område og dets mange variasjoner 
best. Han virker nesten forelsket i 
Etna, og har tilbragt i hundrevis av 
timer de seneste 67 år med å utfor
ske vinmarker og finne de beste druer.

– Druesorten er fullstendig under
ordnet. Stedet og jorden er det helt 
avgjørende element, fastslår han på en 
for ham karakteristisk kategorisk måte.

Belgieren er en mann for det ek
streme, og hans vinprosjekt er det 
mest usedvanlige og gjennomførte jeg 
hittil er støtt på noe sted. Den tidli
gere vinagenten bestemte seg for selv 
å lage vin, men det skulle ikke være 
en hvilken som helst vin. Det skulle 
være den ultimative naturlige vin, og 
på Etna fant han de forutsetninger 
han søkte. Vi møtes på «hovedgaten» 
i den lille landsbyen Solicchiata og 
trer inn i det som ute fra ser ut som en 
garasje. I «vinkjellerens» gulv er det i 
den vulkanske undergrunn nedgravd 

ca. 25 amforakrukker på 400 l. Her 
gjærer og lagrer Cornelissens viner.

– Jeg hater stål og jeg hater tre. Jeg 
ønsker at mine viner skal føle seg 
frie, og gjennom terrakottaen er det 
en balansert utveksling med omgi
velsene uten stålets fullstendige 
forsegling eller trefatets tilførsel av 
duft, smak, tanniner etc. Det er gan
ske enkelt: Hvis du tilsetter noe til 
en vin ender du altid med mindre.

Han anvender verken svovel eller 
andre tilsettingsstoffer på noe tids
punkt i prosessen og råder derfor på 
sine etiketter til at vinene oppbeva
res ved maksimalt 16°C. Ambisjonen 
er viner som, i så høy grad som det 
er mulig, er en avspeiling av sitt ter
roir. Ønsket om å overføre så mye duft, 
smak og karakter fra druene medfø
rer at to av hans rødviner, Magma og 
Rosso di Mongibello, har en ekstremt 
lang maserasjonstid. Etter at druene er 
knust med føttene, overføres massen 
til krukkene som etter alkoholgjærin
gen lukkes med tunge lokk. Først når 
den malolaktiske gjæringen er over 
presses drueskallene fra mosten. Det 
kan ta alt fra 6 til 12 måneder eller len
ger, da det kun er naturen som avgjør 
forløpets lengde. Deretter lagrer vinene 
ytterligere ca. 15 måneder i krukkene.

– Det er vinene selv som bestemmer 
når de skal tappes. Det finnes ingen 
oppskrift for denne type vinfremstil
ling. Prosessen er forskjellig fra år til 
år; det gjelder å prøve å følge vinene, 
og forstå i hvilket stadie de er og når 
de er klar til at jeg kan gå videre.

Han tar en klut for å tørker opp den 
vinen som har piplet frem fra topphul
let på en krukke.

– Det er tiltagende måne nå. Da 
utvider de seg alltid litegrann! Det er 
levende vesener dette. Årgang 2002 
var f.eks. rocking and rolling. De kunne 
rett og slett kjenne energien fra Etnas 
utbrudd.

På kjellerveggen henger Nicolas Joly
sitatet: «Før en vin skal være god, skal 
den være ekte». Cornelissen har stor 
respekt for biodynamiske produsen
ter, selv om han lett ertende bemerker 
at Joly jo ikke selv er en vindrikker 
og derfor bruker for mye svovel. Men 
han betrakter absolutt ikke seg selv 
som en del av den biodynamiske 
trend. Biodynamisk jordbruk gir for 
ham kun mening i rehabiliteringen 
av allerede ødelagt jord. Her på Etna 
er det unødvendig. I hvert fall hvis 
man som han med stor grundighet har 
utvalgt sine 8,5 ha, hvorav en del er 
innleid. Biodynamikk eller ikke. Han 
bruker ingen kjemisk behandling i 
vinmarkene, som er en blanding av 
vinstokker, oliventrær og bokhvete. Det 
beskjæres tett og gjennomføres grønn 
innhøsting slik at utbyttet pr. plante 
ikke når opp på mer enn ca. 300 g i 
snitt. Høsten finner som regel sted fra 
begynnelsen til midten av november 
og kun helt sunne og fullmodne druer 
får lov å passere kvalitetskontrollen.

han ansEr at fem av hans parsel
ler har potensial til topprødvinen 
Magma (gresk for underjordisk lava). 
Det veksler fra årgang til årgang om 
han lager én, flere eller kanskje slett 
ingen enkeltmarkstapninger av denne 
nerello mascalesevin fra 50 til 80
årige stokker. Rossi di Mongibello er 
også 100% nerello mascalese, men 
er blandet fra mange parseller og ev. 
årganger. Lillebroren heter Rosso del 
Contadino (bondens rødvin) og er 
Cornelissens versjon av en mer enkel 
bordvin. Her er flere ulike grønne 
og blå druesorter blandet, og vinen 
gjærer på plastbeholdere før en noe 
kortere lagring på amforaer. Bianco di 
Mongibello lages som en rødvin med 
lang maseration av coda di volpe, car
ricante og grecanico. Fatprøven … øh, 
jeg mener terrakottaprøven fra 2006 

Eldgamle vinstokker med høy plantetetthet og naturlig lavt utbytte. Hva 
mer kan man forlange? Vi høster ca 1/2 kilo pr plante.
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er nesten aprikosfarget og har først et 
markant tørt og tannisk uttrykk før 
den åpner for sin fløyelsbløte frukt, en 
liten anistone og en markant mine
ralsk avslutning. Uten tvil en av de 
mest personlige og mangefasetterte 
italienske hvitvinene jeg har smakt.

Da vi trer ut av kjelleren møtes vi 
av en veritabel snøstorm som nesten 
legger oss i bakken. 10 minutter senere 
spiser vi solmodne appelsiner i strå
lende sol på terrassen. Omskiftelige 
og egenrådige Etna i et nøtteskall. Vi 
kjører i hans gamle landrover opp 
langs Mongibello. Han vil vise meg 
en vinmark som han overveier å 
kjøpe. Det går over stokk og frem for 
alt stein oppover og oppover langs 
veier som slett ikke er veier, men 
vanskelig fremkommelige hjulspor 
gjennom lavaavleiringer og kratt. I 
over 1000 meters høyde når vi opp 
til en vinmark plantet i 1893. De 
gamle, lårtykke vinstokkene ser ut til 
å klamre seg til sine vindblåste støt
testolper. Det ligner en utfordring, 
men Cornelissen elsker utfordrin
ger og vet naturligvis hva han gjør.

– Ferie er for mennesker som ikke 
bryr seg om sin jobb. Ferie for meg 
er når jeg slukker mobiltelefonen om 
søndagen og kan arbeide i fred i vin
marken. Jeg har kjøpt druene herfra 
de seneste år, og kvaliteten er topp. 
Jeg skal møte eieren i morgen, så får 

vi se. Jeg har sikkert ikke råd, men jeg 
vil svært gjerne ha denne parsellen.

DEt Er umulig ikke å føle stor sym
pati for denne kompromissløse man
nen som kom til øya med langt mere 
pasjon enn cool cash. Nå selger han 
Sicilias suverent dyreste vin, men 
bor likevel i en liten leilighet, lager 
vin i en garasje og må overveie tin
gene lenge før han kjøper 1 ha.

Etna er med typer som Cornelissen, 
De Grazia og Franchetti på vei i en 
spennende og høyst interessant ret
ning, men hvor det som akkurat nå 
ligner et eventyr vil ende, er det van
skelig å si noe om. De store firmaer 
er på vei inn, og risikoen for at de 
tre herrene og deres likesinnede om 
noen år er blitt unntakene i stedet for 
trendsetterne, kan ikke ignoreres.

– Der er bruk for ytterligere minst ti 
målrettede, seriøse og små produsenter 
som Cornelissen, som Andrea Franchet
 ti formulerer det, beskjeden nok til 
ikke å bruke seg selv som eksempel.

Hvis han har rett, er løpet kjørt, for 
der finnes med garanti ikke ti som 
Cornelissen. Han er noe helt spesielt. 
En måned etter min hjemkomst kom
mer det svar fra ham i en epost: «Jeg 
kjøpte vinmarken i går. Er litegrann 
nervøs».

På kjellerveggen henger Nicolas Jolysitatet: 
«Før en vin skal være god, skal den være ekte».

frank cornelissen lager Etnas dyreste rødvin.


