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Pinotage - en dannelsesreise
Da forfatteren av disse linjer den26.november lg72 for første gang steg i land i Cape
Town, var det som ung samfunnsforsker med et sosiologisk spesialprosjekt - og
ingenlunde som en vinskribent in spe. Strengt tattvarmine erfaringer med de røde viner
begrenset til Polets "sekskroners" og dens slektninger fra samme hylle- og prisnivå.

Våger jeg idag, 36 år senere, å pynte meg med pretensiøse
betegnelser som vinolog, ennsi ønolog? Best å la d6t ligge _
og egentlig komplett uinteressant. Det som har betydd og
fortsatt betyr noe er opplevelsene, - underveis, i øyeblikket
såvel som i retrospekt. Opplevelser som lever videre i min_
nene fra reisen gjennom vinens verden. En oppdagelsesrei_
se, som samtidig har vært og fortsatt er en dannelsesreise.
Uten noen endestasjon, så lenge det måtte vare...

Fornemmer lnan en pompøs ansats til en veritabel viti_
kulturell tour d'horizon? Nei, det rekker for anledningen
lerrge med noen mirnrende betraktninger til ære for pinotage
- denne særegne s;'dafrikanske druen som fortsatt får enkel_
te euro-kontinentale vinsnobber til å rynke lett på brynene,
samtidig som den er den foretrukne variant blant en vok-
sende krets aficionados verden rundt.

For rnin kone og meg begynte det med en ekskursjon i
desember 1972 tll r,ingården Bertrams Estate i Devon Valley
nær universitetsbyen Stellenbosch, i hjertet av den sydafri_
kanske Kapp-provinsens ypperste vindistrikt. Et rutinemes_
sig turistopplegg - besiktigelse av vinstokker, besøk i pro_
duksjonshall og kjetler, etterfulgt av den klassiske seansen
med nipping, gurgling, spyrting, samt (i all beskjedenhet) et
behagelig innslag av svelging. Her fikk vi anledning til å
smake noen dråper av etablissementets stolthet - en vin ved
navn Bertrans Selected Pinotage. Var den virkelig så god? I
etterhånd synes det betimelig å spørre, - var det kanskje noe
med stedet og stemningen? En smaksopplevelse unnfanget
av øyeblikkets fortryllelse, en dionysisk utflukt i et landskap
så forførende idyllisk at det halve kunne være nok, som de
sier i Fredrikstad? Og selvsagt, en utrenet gane...

Først og fremst, en impulsiv erfaring. Jeg erindrer en
rik, litt røffbouquet. Neppe den perfekte, ultimate vin, men
med en smak som bar bud om en verden av fremtidige vin-
opplevelser. Det ble et skjellsettende første møte og et ufor_
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glemmelig minne: Fra dette øyeblikket var vin ikke lenger
bare noe som kunne drikkes, det var noe som også kunne
oppleves. Og med vinfilosofen per Mælings prosaiske ord:
Med ett var den uerfarne smakeren på vei - i form av en dan_
nelsesreise * mot en refleksiv og dannelsesbetinget smak.

Året etter fikk en kasse Bertrams bli med i bagasjen
hjem til Norge, hvor de kostelige dråpene snart tok slutt. Og
det skulle drøye lenge innen vi fikk anledning til å fornye
bekjentskapet. Dette var i årene da apartheid-regimet huser-
te i Syd-Afrika, og kastet sine skygger over landets forhold
til omverdenen. Mange land heriblant Norge, iverksatte
handelspolitiske straffetilrak. Gjennom 1970- ogl 9g0_tallet
var sydafrikanske varer bannlyst fra Vinmonopolets hyller,
og vin fra Pinotage-druen ble knapt fremstilt andre steder i
verden.

Sjansen til å gjenoppta vårt forhold til pinotage'n kom da
1eg tjenestegjorde som norsk konsul i Cape Town l9g4_g7.
Min kone og jeg kunne fornøyd konstatere at Bertrams var
still going strong, samt at også en rekke andre vingårderpro_
duserte utmerket Pinotage, i tillegg til sine vanlige serier av
Cabernet-Sauvignon, Medot og Shiraz.

Vårt favorittmerke ble til syvende og sist Fleur du Cap,
fra vingården ved samme navn i Somerset West_distriktet
knapt et par mil fra Stellenbosch.

Vitikulturelt interesserte vil kjenne til at pinorage_druen
er en rotekte sydafrikansk art. Den ble i 1925 utviklet av
Abraham Izak Perold (den første professor i vitikultur ved
Stellenbosch-universitetet) ved krysning av druene pinot
Noir og Cinsaut. Sistnevnte druesort kalles i Syd_Afrika
Hermitage, - følgelig navnet pinotage. pinotage ble lenge
ansett som noe av en kuriositet, og det var ikke før på I 960_
tallet at den ble benyttet for fremstilling av kvalitetslin i
større skala. Systematisk satsing på videreforedling og pro_
duktforbedring gav etter hvert resultater * noe r,i selv skulle



få erfare gjennom vårt første lykkelige møte med den lokale

valen på Bertrams vingård. Idag prodLrseres Pillotage i etr

rekke av de iremste vinland, fia Caiifornia til Australia.

Da de politiske konjunkturene løsnet på i990-tallet, ble

sydafrikansk vin endelig iilgiengelig også for oss her hjem-

nre i Fnret Værbitt. Vinmonopolet kunue etterhvert glede

ois r:red et br'e<lt utvalg av produkter fi'a Kapp-provtttsert.

heriblant også vår't garnle yndlingsurerke Fleur dr,t Cap og cn

serie andre merker som vi hadde stiftet bekjentskap med

under vår tid i Cape Town. Slik har det fortsatt frem til våre

ilager. Skulle ,ieg idag anbefale en spesiell r'iri i de trrer'

moderate priskiasser fra Puieis hyiier', ialier valgei uivil-

somt pii Stellenzicirt Golden Tdangle Pinotage, scm er prlset

til kr. 139,90. Vi snakker her om 2006-årgangen: Om den

vil modnes ytterligere ved videre lagring, er uvisst * generelt

giel<ier at sydaflika.nsiie vinei" pga. nler stabile iciimatiske

forhoici c'r rrrindre år-gatrgssensiiit'e entr hva tilfe liet er i f eics.

Frankrike.
Ved årvisse besøk i Syd-Afrika etter århundreskiftet har

min kone og jeg kunnet utvide bekjentskapskretsen med en

leklie ovrige trerlter og vingårder, sanlliclig sou vi ured

vcnocl har uåttet konstatere at gode gamie Bertlarns trå et'

borte (trolig innfusjonert eller oppslukt av en konkurrent).

Vålforkjærlighet for Pinotage'ne er på ingen måte svekket,

men er samtidig blitt supplert nied en voksende smak og

sans" ibi de sy'.laiiikan.cke L4erlet-viuer. Laugt på:'ei el detle

talc om vintyper scm komplementerer hveLandre, til tross

for iikheter som skulle tilsi at de også er konkurrenter på det

samme smaks- og brukssegment. Men sotn så ofte tiifellet

er når ruatr jer,nforer lit'ets goder: Det ene utelukker ikke det

annet.
Det er noe rre ri clis"e l.4er'lot'ene på deir sydlige halvkn-

1e. Jeg har smakt utnrerkede Merlot-viner på New Zealand

og i Australias Hunter Valley, og har spesielt gode minner fra

vingården Santa Rita i Chile. Men favoritt landet er og blir

S1:d-Afrikr.
For tien sr.rnl i'"'r;tg ilåtir gieste Syd-Al}ika for ii utlrrøve

de stedlige produkter. r'il min beste anbefaling være å besø-

ke den 1ille (22 urai) r'ingården Petrus Place i Stellenbosch-

distrikte t. I-{tr 1i::, tLtcptre i Luca og Ingrid Bein (to forl ien-

værerile veierinæt'er i'i:i iveits!) iued pågar.rgsmoi, flid og

liiienskap byg-uet opp rit r irksomhei som har resultett i den

eksklusive kvalitetsr.inen Bein Merlot. Det er en tung vin,

med en lett raspende etterstllak. Sivilisert og forfinet, men

bibchoidr et tiekl iitr- rrtlsttok ar, fuieriot-druens uteumede

vil lsi<ap. Defii 'r i : ir i  ingert ieri ' i lsseviir, lren eii vin å bii giad

i l
Er vi så r'ed r eis ende? Spranget fra den irnpulsive til

den dannelsesbetingede srnakserfaring er et tilbakelagt sta-

eliurlr. r:ren daur.relsesreisen fortsetfer. Og det er heie tiden

opplevelsene -' o.. 'e blikkers opplevelser sår'el som minncne

om dem - sour står i sentrum. For den refleksive smak er

ikke nsdvendigvis Pinotage eller Merlot noen endestasjon.

Men fol fbrtatteren av disse linjer skulle nettonp Pinotage

b1i sel.,'s r;-:lr*1isi;r-rii'^u, og s€ite1'e en tilbake'''eildende

stnali:rciar':i]tse. San-rt - ikke minst - en l'edl'3i'encle kilde til

nytelse og glede.
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