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DET BARSKE SPANIEN

Der findes kun ganske få producenter af kvalitetsvin
i Extremadura. Måske helt nede omkring en snes
SPANIEN
stykker. I forhold til distriktets størrelse og produkEXTREMADURA
tion er det en forsvindende dråbe. Extremadura
er først og fremmest et vinområde for tankbiler, der henter vin i
tonsvis hos de store kooperativer, som ligger i hver en landsby
syd for motorvejen mellem Badajoz og Mérida. De mindre
private producenter er
dog et klart bevis på,
at forudsætningerne for
produktion af god vin er
til stede. Det er egentlig
kun et spørgsmål om
at ændre en indgroet
PORTUGAL
overbevisning. Men det
BADAJOZ
kan også være næsten
uoverkommelig
vanskeligt.
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Man kan sove eller i hvert fald tage sig en
lille lur. Men man kan også hygge sig med
sine venner, læse avisen eller ordne det,
man ellers ikke har tid til. En dag bliver så
meget længere, at man næsten kan føle, at
man får to dage ud af én.
Jeg opholdt mig i Extremadura i juni,
hvor temperaturen kom op på 40 grader.
Der lærte jeg, hvor vigtigt det er at tage den
med ro. Man kan ganske enkelt ikke andet.
Måske er det derfor, at det er vanskeligt at
skabe vækst. Men i Extremadura skaber de
så meget andet – som har med liv at gøre.
Jeg nød det, og fik øje på kvaliteter, jeg
ellers ikke er så opmærksom på.
God fornøjelse med Extremadura.
Kenth Poulsen
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D

ette store landområde, der ligger hvor Spanien
grænser op til Portugal, er
noget særligt. Det er som
om udviklingen er gået
langsommere her end andre steder. Der er aldrig rigtig kommet
gang i en økonomisk vækst, eller også er
det bare, fordi den ikke har ændret folks
adfærd i nævneværdig grad.
Her er en særlig stilhed - en anden rytme, og når man kommer ind i den, er det
som om, tiden på en sjov måde er holdt op
med at gå.
Når man holder tre timers pause midt på
eftermiddagen, er der tid til så meget mere.
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EXTREMADURA

De svale aftener i stemningsfulde omgivelser
opfordrer til hyggelige møder med familie og
venner, mens månen bevæger sig op på himlen.

Det har aldrig været en dans på
roser at klare sig i Extremadura.
Jorden er ufrugtbar og stenet.
Gennem årtusinder har folk
drømt at drage væk og blive rige andre steder.
For enkelte gik drømmen i opfyldelse.

F

olk i Extremadura eller det, der romerriget hed Lusitanien og strakte
sig helt ind i det nuværende Portugal, har altid haft ry for at være hårdføre
overlevere. Det er, som om den barske natur har lært dem, at med mindre du kæmper, overlever du ikke - og kampen er vigtigere end livet. Romerne var de første til
at indse, at mennesker herfra ikke var helt
nemme at bide skeer med.
Den romerske historiker Strabo, som
levede i årene omkring Kristi fødsel, beretter respektfuldt i sine skrifter: ”... landet
nord for Tejo, Lusitania, er det største af de
iberiske nationer og det, romerne førte krig
mod flest gange.”
Han henviser til de bitre erfaringer, generationerne før ham havde høstet. De første
kampe fandt sted 194 f.kr., hvor romerne
oplevede, hvordan lusitanerne sluttede sig
sammen med keltiske stammer og udkæmpede hårde kampe. Efter 15 års gentagne
krige lykkedes det dog romerne at få overtaget og påbegynde etablering af militærlejre i området.
Det holdt kun til 152 f.kr., hvor romerne
måtte indse, at det var umuligt at overtale

soldater til at tjene i Lusitanien. Hellere
blive henrettet blandt romere end at gennemgå de rædsler det var at kæmpe mod
disse uovervindelige.
Med list lykkedes det alligevel i 150
f.kr. den romerske konsul Servius Sulpicius Galba, som siden er blevet omtalt som
verdens mest berygtede og grusomme forræder, at finde en kortvarig løsning på 4

Det er meget afvekslende at besøge
Extremadura - frodig natur veksler med
smukke gamle byer og borge, såvel som
mere barske, øde og ørkenagtige områder.
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4 problemet. Han foregav at indstille kampene, da lusitanerne opfordrede til fredsforhandlinger og våbenhvile. Lusitanerne
indvilgede i at nedlægge våbnene og drage
hjem for at genopbygge deres land. Som en
sidste handling samledes de for at fejre begivenheden, men Galba udnyttede situationen og beordrede sine mænd til at slagte de
våbenløse lusitanere uden skånsel.
Det lykkedes imidlertid enkelte at undslippe. Blandt dem var Viriatus, som romerne kom til at kende for den enorme
modstand, han etablerede.
Tre år brugte han på at samle en hær
af stammer fra et vidtstrakt område af den
iberiske halvø. Dermed gik romerne fra nederlag til nederlag i perioden fra 147 f.kr.
til 139 f.kr. Hver eneste træfning efterlod
Viriatus og hans hær af guerilla soldater
som overlegne vindere. Desværre stoppede
det brat. En nat Viriatus lå og sov, blev han
stukket ihjel, forrådt af en af sine egne. Det
gjorde naturligvis livet lettere for romerne,
men det efterlod dem ikke med et fredeligt
Lusitanien. Der gik mere end 100 år med
vedholdende kampe, før det lykkedes kejser Augustus endelig at få ro over regionen
i 20’erne f.kr. Augustus indså, at det ville
være smartere at få lusitanerne over på sin
side, end at blive ved med at slås med dem,

Naturen fremviser storslåede scenerier,
skabt gennem årtusinder, der indbyder til at
stoppe op, til væren og til eftertænksomhed.
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Når vandet kommer oppe fra bjergene,
danner det små bassiner, som nærmest
lokker til en svalende dukkert. Men
stik lige tæerne i først, for det kan
være overraskende koldt.

for hver gang de var blevet slået, rejste de
sig med fornyet kraft.
Derfor indrullerede han dem i den romerske hær som legionærer med det særlige privilegie, at hvis det lykkedes dem at
overleve, blev de belønnet med eget jordstykke uden for hovedstaden Mérida. Her
kunne de så i fred og ro nyde alderdommen
som respekterede borgere i det romerske
rige.
Denne sejlivede og hårdføre tilgang til
tilværelsen har til stadighed karakteriseret
livet i Extremadura. Op igennem middelalderen har der ikke været stor inspiration at
hente udefra, for al transport måtte foregå
over landjorden. Intet sted møder Extremadura havet og den dermed forenklede
adgang ud i verden.
Alligevel er det extremeñoerne, der har
stået for det ”beskidte” arbejde i opdagelsen af de nye verdensdele. Det var ikke
dem, der kom først, for de blev ikke tilbudt
den spændende opgave at være med på de
første opdagelsesrejser. Det tilkom folk fra
kystnære regioner som Andalusien i syd,
Castillien og Navarra i nord og portugiserne i vest.
Men da først opdagelserne var gjort, og
rigdomme flød i en lind strøm, faldt opdagernes interesse. Dermed blev der behov
for folk, der ville gøre det grove - og for en
ung extremeño var alt andet end en tilværelse som fårehyrde interessant.
Livet som conquistador med rigdom,
skønhed og overflod har lydt som paradiset
selv. I de drømme har der ikke været plads
til ubehaget ved at kæmpe for livet med
fremmede folkeslag, angsten ombord når
stormene raser og de fremmede sygdomme,
der medførte invalidering eller død. Det er
overraskende hvor mange ”landkrabber”
fra Extremadura, der har gjort sig bemærket som conquistadors og været blandt de
første i den nye verdensdel.
Vasco Núñez de Balboa fra Badajoz var
den første europæer, der så Stillehavet, da
han krydsede det smalle land ved Panama.
Hernando de Soto også fra Badajoz 4
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Extremadura er en fin blanding af fortid og nutid, uanset
hvor og hvordan man færdes. Til venstre ses Alcántaradæmningen, der er en støttepille-dæmning, som både
regulerer Tajo-floden og er et kraftværk. Den blev bygget
i 1969 og styrer det næststørste vandreservoir i Europa.
Broen nedenfor krydser også Tajo-floden ved landsbyen
Alcántara, kun 600 meter fra dæmningen. Den har nu
stået i næsten 2000 år, og vidner om en tid, hvor man
byggede for at tingene skulle holde uden hele tiden at
skulle vedligeholdes.

4 var den første, der ledede en ekspedition
ind i vore dages USA og krydsede Mississippi floden.
Hernán Cortés fra Medellin og Francisco Pizarro fra Trujillo erobrede inkaernes
og aztekernes riger i Peru.
Francisco de Orellana også fra Trujillo
sejlede hele vejen op gennem Amazonfloden til dens udspring.
Pedro de Valdivia fra Badajoz mislykkedes i sin første ekspedition med at komme
i land syd for Peru, men gentog senere forsøget, udpegedes til guvernør over Chile
og endte som kong Charles den Første af
Spanien, inden han blev slået ihjel i Chile.
Måden han blev slået ihjel på har mange udgaver. Den ene fortæller, at han blev
stukket ned med en lanse af en chilensk
frihedskæmper fra Mapuche stammen og
derefter halshugget, så hans hoved kunne
udstilles til skræk og rædsel. En anden beretter om, at den samme oprører først huggede hans underarme af, fik dem grillet og
derefter spiste dem, mens det armløse offer
selv så til.
Som om det ikke kunne være bloddryppende nok, fortæller en tredje version, at
han på det grusomste blev tortureret gennem tre dage, hvorefter hans bryst blev
skåret op, hjertet taget ud, mens det endnu
slog og derefter delt ud mellem hans drabsmænd. Ingen af historierne har dog nogensinde kunnet kontrolleres, for der var ingen
overlevende spaniere. Og de indfødte blev
alle dræbt ved senere sammenstød.
Et par hundrede år senere var det ikke
længere Sydamerika, der var interessant,
men derimod Nordamerika. Spanske conquistadores havde bosat sig i St. Augustine
i Florida i 1565, og bosættelsen dér havde
udviklet sig i det mere ubemærkede. Der
var ikke så voldsomme kampe om landområderne, og der var ikke naturressourcer
som sten og metaller, der kunne udvindes
og sælges i Europa med stor fortjeneste.
Men der var et kæmpe land, der ventede på at blive befolket, så i midten af
1600-tallet var der allerede 400.000 spa-
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niere med bopæl i Nordamerika. De største
spanske samfund etablerede sig i Santa Fe
(New Mexico), San Diego (Californien), San
Antonio (Texas) og Tucson (Arizona).
Med den spanske arvefølgekrig, der
brød ud i 1701 og i første omgang sluttede
i 1714, afsluttedes Spaniens æra som verdens rigeste og mest magtfulde nation, og
dermed blev det vanskeligere og vanskeligere at klare sig som borger på den iberiske
halvø. Landet bølgede mellem fløje i en opslidende magtkamp.
Omkring 1800 under Napoleon gik det
så galt, at Spanien for en periode mistede
sin selvstændighed. Det gik skidt i forvejen, men det blev bestemt ikke bedre med
en fremmed magt for bordenden.
Alligevel lykkedes det ledende spanske
kræfter at samles om at få franskmændene
smidt ud. Efter 5 års modstand blev de
sidste franske tropper sendt ud af landet i
1813. Dermed havde mange sikkert håbet,
at nu skulle landet bygges op igen. Men det
skete ikke, for modsætningerne trivedes i
bedste velgående i det spanske samfund,
og 20 år efter franskmændenes exit brød de
såkaldte carlistkrige ud.
Carlistkrigene er betegnelsen for tre
borgerkrige i Spanien i midten af 1800-tallet. Konflikten opstod ved, at kong Ferdinand den Syvende havde indsat sin datter
Isabella den Anden som tronfølger i stedet
for broderen Carlos. Da Ferdinand døde i
1833, kom det til et voldsomt opgør mellem dem, som gik ind for Isabella og carlisterne, der gik ind for Carlos. Det var
også et opgør mellem to forskellige klasser.
Carlisterne var bønder, præster og middelklassen. De, som støttede for Isabella, var
adelen og det bedre borgerskab.
Den første carlistkrig varede fra 1833
til 1839 og blev skræmmende blodig. Den
anden krig fandt sted i 1860 og var hurtig
afsluttet. Derfor opfattes den ofte som ikke
eksisterende. Den tredje carlistkrig gik fra
1872 til 1876 og skyldtes, at den spanske nationalforsamling valgte at indsætte
Amadeo som konge. Amadeo, søn af 4
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Det gamle teater i Mérida blev opført,
da byen var hovedstad i den del af det
romerske rige, der gik under betegnelsen Lusitanien.

4 Italiens første konge Vittorio Emanuele
den Anden, havde vist fine evner i Italiens
krig mod Østrig i 1866. Han indså dog ganske hurtigt, at hans position som konge i
et dybt splittet Spanien var udsigtsløs, så i
1873 trak han sig tilbage til sit fædreland
samtidig med, at Spanien blev udråbt til
republik.
Carlistkrigene fortsatte dog til 1876,
hvor regeringshæren overtog carlisternes
hovedstad Estrella i den nordspanske provins Navarra. Carlisterne er konservative
traditionalister, som går ind for et stærkt
katolsk Spanien. De havde nogen indflydelse under Franco og eksisterer stadig
som politisk gruppe i deres oprindelige
højborg i Nordspanien. De har dog ikke
væsentlig politisk indflydelse i dag.
Under den afsluttende fase af Carlistkrigene søgte flere og flere extremeñoer
væk, endnu engang drevet af drømmen
om en bedre tilværelse, end den de kunne
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forvente i deres hjemland. Langt de fleste
tog til USA, som tog imod immigrater med
åbne arme. Den proces fortsatte op gennem
1900-tallet, hvor Spanien oplevede stagnationen under Francos totalitære ledelse, og
store dele af landets intellektuelle valgte at
emigrere.
Franco havde flere år inden sin død forberedt, at Spanien efter ham skulle overgå
til et monarki med Juan Carlos som konge.
Med den nye konstitutions vedtagelse i
1978 overgik monarkiet til at blive konstitutionelt, hvilket vil sige, at kongen er bundet af forfatningen og dermed ikke har nogen lovgivende magt. Samtidig blev der indført selvstyre inden for flere samfundsområder i landets 17 regioner.
Dermed bestemmer de valgte politikere
i Extremadura, i lighed med de andre regioner i Spanien, over socialpolitik, familiepolitik, forbrugerbeskyttelse, landbrug,
transport, kultur og undervisning, som nog-

le af de vigtigste områder. I den nye konstitution har man forsøgt at fjerne den centrale styring de steder, hvor det intet formål
tjener. Fra at have været et land i konstant
ubalance med hensyn til magtens fordeling
- et land som kun de færreste ville være
venner med (der var kun én statsleder til
Francos begravelse, Chiles Augusto Pinochet) – er Spanien nu en af Europas vigtigste økonomier.
Alligevel er Extremadura den eneste region i Spanien, der er kategoriseret som
”mindre udviklet”. En tredjedel af befolkningen er arbejdsløs eller klassificeret som
fattig. Ungdomsarbejdsløsheden for 15 til
24 årige er på hele 60 procent. Mange har
vanskeligt ved at se sig ind i en fremtid.
Derfor er der ikke tvivl om, at mange unge
drømmer om at komme ud i verden efter
større rigdom. Men i modsætning til mange
tidligere generationer behøver de ikke at
sætte livet på spil, for at komme videre. n
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Lidt mere plads,
meget mere
komfort
Du vil blive forbløffet over, hvad ekstra benplads og et
sæde der kan lænes længere tilbage kan gøre for
din rejse. Få en komfortabel rejse med Economy
Comfort, tilgængelig på alle KLM-flyrejser.
Besøg klm.com/economycomfort
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Extremadura
er et godt
eksempel
på, hvor galt det går,
når centraliseringen
tager over. Men det
er pokkers svært at
ændre, for med
centralisering følger
afhængighed og
handlingslammelse.

E

xtremadura er et ganske særligt hjørne af Spanien. Lidt ekstremt, uden at
det dog skal opfattes som en fornærmelse. Det er Spaniens næstmest vinproducerende region. Den største er samtidig
også verdens største, Castilla la Mancha,
hvor der produceres fem gange så meget
vin som i Extremadura.
I Extremadura produceres gigantiske
mængder vin hovedsageligt på Tempranillo. De andre og meget sjældnere sorter 4

Et smukt patchwork af mindre marker ejet
af hver sin familie. I denne del af Spanien
produceres også store mængder olivenolie.
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4 er Garnacha Tintorera, Garnacha Tinta,
Cabernet Sauvignon, Merlot og Syrah på
den røde side og Cayetana, Pardina, Macabeo, Alarije, Eva eller Beba, Montúa,
Pedro Ximénez, Chardonnay, Cigüente,
Malvar og Sauvignon Blanc på den hvide.
Siden 1999 har området haft en Denominacion Origin ved navn Ribera del Guadiana, men den har aldrig rigtig fået gennemslagskraft. Langt hovedparten af vin
sælges som Vinos de la Tierra eller landvin,
som har knapt så strenge produktionsregler
som DO.
Produktionen er i høj grad båret af gigantiske kooperativer i provinsen Badajoz. Her ligger vinmarkerne så tæt, at de
kan minde om de mest intensive områder
i Australien. Eneste forskel er, at i Extremadura er de sammensat som et patchwork
af mindre marker ejet af hver sin familie.
Mens i Australien er det én stor mark med
samme ejer.
Familierne er medejere af landsbyens
kooperativ, som står for produktion og salg
af den færdige vin. I vores moderne verden
betyder det ofte, at ejerne mister interessen, når de har leveret druerne. Hermed
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modtager de deres betaling, og så er der for
dem ikke mere at bekymre sig om.
Med den indstilling bliver de selv ofre.
De bliver underlagt markedets vilkår. Det
har ændret sig fra, at det var et problem at
producere nok vin, til at der produceres så
rigeligt, at det nu er vanskeligt at sælge det
hele.
Når der er rigeligt af en vare, falder prisen. For at undgå det er det vigtigt at fortælle, hvorfor din vare er så speciel, at den
skal koste noget mere.
I de fleste sydeuropæiske vindistrikter
er der bønder, der for længst har indset
denne mekanisme. De har forladt kooperativerne og udarbejdet deres særlige grund
til at være dyrere end alle andre. Det kan
være en bedstefar, der var noget særligt,
placeringen af en af markerne, en særlig
behandling af druerne eller hvad som helst.
Dog skal det altid følges op af en bedre
smag og dermed en bedre kvalitetsoplevelse for kunden.
I Extremadura er der meget få, der har
foretaget springet fra det fælles til det individuelle, og dermed er kooperativerne vokset til giganter med produktioner omkring

100 millioner liter. Denne proces har været
godt hjulpet af centraliseringen på købers
side. Supermarkedskæder og store multinationale brands har overtaget fordelingen
af hverdagens fødevarer, og de har gennem
årtier kun haft et fokus: Pris! Dette fokus
har indtil det seneste årti været støttet af
forbrugerorganisationer, for der er ikke noget enklere at forstå, end hvis et produkt
koster mindre end et lignende produkt, så
bliver forbrugeren mindre snydt.
Alt imens disse enkle forhold har været
en del af hverdagen, har bønderne skændtes om, hvorfor de ikke fik mere for deres
produkter.
Kemikoncernerne har så trøstet dem
med, at de havde løsningerne, så de kunne
producere mere - og hvis ikke de gjorde
det, ville verden dø af sult eller mangel på
vin.
Bankerne på deres side har stået med et
overskud af penge, og har været interesseret i at lede efter nogle, der ville låne dem.
Banker har ikke forstand på vinproduktion
eller landbrug, men de har forstand på at
tjene penge på penge, så de har understøttet processen.

Og det hele er endt med, at bankerne og
kemikoncernerne er blevet rigere og rigere,
og har fundet på flere og flere kreative løsninger, mens bønderne er blevet fattigere
og fattigere i en fastlåst situation, de ikke
kan bevæge sig ud af. Der er dog nogle enkelte, fortrinsvis private avlere, som formår
at bryde den nedadgående spiral. De står
alene og er tvunget til at finde en stor del af
deres afsætning uden for Spaniens grænser.
Dermed findes de fortrinsvis blandt folk,
der kommer langvejs fra. Enten fra andre
egne af Spanien eller fra udlandet.
Et eksempel på en udlænding er danskeren Anders Vinding-Diers, som kommer
ud af en berømt dansk vinfamilie. Han slog
sig ned i Extremadura i 2006 med vingården Bodega de Mirabel. Hans far er Peter
Vinding-Diers, der gennem 40 år har arbejdet med vin overalt på kloden og gjort et
stort arbejde i udviklingen af gær.
Peter Vinding-Diers påviste, at gæren
har en meget stor indflydelse på udviklingen af vinens aroma og smag. Sammen
med australieren Brian Croser fremelskede
han en gær, som de gav navnet R-2. Det er
blevet en af verdens mest populære kom-

Øverst: Læg mærke til en af vingårdens
produktionshuse yderst til venstre (det
hvide) - det fortæller lidt om vintankenes størrelse og den stordrift og produktion, som Extremadura er præges af.
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mercielle gærtyper, fordi den tilfører vinen
friske og frugtagtige toner.
Hans bror Hans har på trods af sin alder
- han er født i 1969 - produceret 45 årgange
af vin i Frankrig, Italien, Spanien, Portugal, Ungarn, Australien, Chile, Uruguay og
Argentina. Flere år har han nemlig nået at
lave 2 årgange - én på den sydlige halvkugle og én på den nordlige.
Hans fætter er Peter Sisseck, der blev
en verdenssensation, da en fadprøve af
hans første vin, Pingus 1995, blev vurderet til 96-100 point af Parker. Vinen endte
med at opnå 98 point, da den var hældt på
flaske.
Ingen tvivl om, at en fyr som Anders
Vinding-Diers ser er stort potentiale i Extremaduras klima, ellers havde han valgt at
slå sig ned et andet sted.
Her får han varme, tørre somre, hvor
temperaturen generelt er over 26 ºC og til
tider kan nå helt op på 40 ºC, mens vintrene er milde med en gennemsnitstemperatur på 7,5 ºC og en sjælden gang frost.
Nedbøren ligger på 4-500 mm, hvilket er
nok til, at vinen kan hente fugten op gennem sit lange rodnet.
Der er altså muligheder i Extremadura,
men de kommer først til udfoldelse, når
folk opløser den forældede form for organisering og begynder at tro på sig selv. Der
er dog ikke meget der tyder på, at det ligger
lige om hjørnet. n
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Helena Coloma med en flaske af den vin,
der kom på gaden i 1979, som den første
aftapning af egen avl i Extremadura.

Bodega Coloma har altid været
foran alle andre i Extremadura.
Måske fordi José Félix Coloma
slet ikke er opvokset som extremeño, men kommer fra det nordlige Spanien,
hvor mentaliteten er anderledes.

D

et er mere end 50 år siden, José
Félix Coloma kom til Extremadura
og blev overbevist om, at det var
her, han ville udvikle sin livsdrøm. Hans
far og brødre lavede gode karrierer i det offentlige og satsede på tryghed. José havde
ikke noget imod at tage risiko og etablere
sig som selvstændig. Han havde idéerne og
visionen om, hvordan han skulle klare det.
At han faldt for Extremadura skyldtes,
at hans far arbejdede en periode i regionen
med et projekt som civilingeniør. Familien
boede i Ribera del Duero, men José var nede og besøge sin far ved flere lejligheder og
fornemmede, at her var der betydelig bedre
betingelser for vin end i Ribera del Duero.
Efter et par års snusen omkring, faldt
han i 1966 over en billig ejendom, som
havde alt det, han ønskede. Der var rigeligt
med land. Jordbunden var flere steder rig
på sten, og der var tilplantet et ganske lille
areal med druer - nok til at han kunne se,
at de trivedes.
Han havde ikke meget at gøre godt 4

Der er travlt året rundt på en vingård, men
for fotografens skyld stiller ”Mila”, José
og døtrene Helena og Amelia gerne op.
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Bodega Coloma ligger som en meget særpræget ejendom i det ellers
ubebyggede og tørre landskab. Det
er en kopi af en gammel borg med
meget tykke mure. José Coloma
har altid haft en særlig veneration
for gamle ting, som for eksempel
hans gamle Deutz traktor med
luftkølet motor. Den har arbejdet
stabilt siden sidst i 60’erne.

4 med, men en traktor skulle han i hvert
fald have. Den bedste han kunne forestille
sig, var en tysk Deutz med dieselmotor og
hydraulik pumpe. Et rent dollargrin inden
for landbrugsmaskiner på den tid.
Valget viste sig at være helt rigtigt. Den
gamle Deutz kører endnu, og den har stort
set ikke været repareret. José kan ikke
undgå at kommentere kvaliteten i nye traktorer: ”De kan en masse, men man skal
ikke regne med, at de holder mere end de
første 5 år. Derefter har man ikke andet end
problemer med dem.”
Bodega Coloma var en af de første, der
fik traktor blandt vingårdene i Extremadura. Der var dog ikke så mange at sammenligne sig med, for der var kun 20 registrerede producenter, og alle andre end Coloma
var kooperativer.
José's idé var at producere vinen selv.
Han satte sig i stor gæld og investerede i
tanke og produktionsudstyr, så han kunne
sælge sin vin i hele læs, der blev hentet i
tankvogn. Det var der ingen andre private,
der havde gjort før ham, og han udnyttede
kapaciteten ved også at opkøbe druer fra
andre under høsten.
Sådan gik de første 30 år, indtil ejendommen var betalt, og han stod gældfri.
Undervejs var han den første til at tappe
vin på flaske og sælge den til andre egne af
Spanien. Det var i 1979. Så langt er mange
kooperativer endnu ikke er kommet.
Mens alle andre arbejdede med betontanke, begyndte José at installere rustfri
ståltanke med temperatur kontrol. Hele
tiden forrest i udviklingen.
Han besluttede også at tage flycertifikat
og anskaffe sig en Piper Cherokee. Det var
meget nemmere at flyve rundt i Spanien
end at køre i bil, og så havde han et fint
overblik over, hvad der skete rundt omkring i nabolaget.
På druesiden gik han også andre veje
end de fleste. Han oplevede ikke, at Tempranillo var den bedst egnede drue til Extremadura. Tempranillo modner tidligt, og det
er der slet i behov for. Der er nemlig ingen
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problemer med sen modning, for det usikre
vejr kommer sent på året.
Efter José's mening ville Garnacha være
meget mere velegnet, og han var også sikker på, at Bordeaux druerne Merlot og Cabernet Sauvignon ville klare sig fint. I dag
har Bodega Coloma de fineste Cabernet
Sauvignon med en alder over 35 år, hvilket mange andre steder er et særsyn. Det er
nemlig en drue, som normalt ikke bliver så
gammel. Anderledes er det med Garnacha,
den kan fint nærme sig de 100.
Gennem det seneste årti har José overgivet styringen til sine børn, og det er gået
eksemplarisk: Da den ældste datter Amelia
kom hjem efter flere år i vinområder i Chile, Argentina, Australien og Californien,
bragte hun naturligvis ny inspiration med,
som hun gerne ville praktisere på Bodega
Coloma.
Mange andre fædre ville nok have slået
sig i tøjret og haft vanskeligt ved at lave om
på tingene. Men ikke José. Han lyttede interesseret og var villig til at sætte det nye
igang. Derfor er Bodega Coloma også fulgt
med udviklingen og producerer ekstraordinært velsmagende vine til en attraktiv pris.
Hovedparten sælges på eksportmarkederne, for også her var José med fra starten.
Selvom han ikke taler andet end spansk,
var han den første til at se mulighederne i
eksport. I dag har hans yngste datter Helena overtaget opgaven, og det gør hun til
perfektion. Med tidligere ansættelse i to
internationale banker og med beherskelse
af både tysk og engelsk dækker hun hele
Europa.
Lillebror Felix er foreløbig faldet godt
til i Asien, så også der har Bodega Coloma
en base. Hvorvidt det holder, efter han er
blevet gift og venter barn, er mere usikkert.
Hjemme i Extremadura går farmor Milagros, ”Mila”og håber. Det er nu engang
sjovest at have sine børnebørn omkring sig,
og selvom både Amelias og Helenas børn
er tæt på, så vil det ikke gøre noget, hvis
det nyeste skud på stammen også kommer
inden for en opnåelig distance. n
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De eksisterer
endnu,
de typisk
spanske spisesteder,
der gør en dyd ud af
tyrefægtning. I grænsebyen Badajoz ligger
en af de helt særlige,
som bygger på én
mands altoverskyggende passion.

F

or mig ligger tyrefægtning på niveau
med gladiatorkampe - jeg har vanskeligt ved at nå til en forståelse af
nødvendigheden af den slags barbariske
udfoldelser.
Alligevel bliver jeg fascineret, når jeg
træder ind i en restaurant som Taberna la
Santina, hvor ejeren helt tydeligt går op i
tyrefægtning med liv og sjæl. Eller rettere
den tidligere ejer, for desværre skete der
det ulykkelige, at da sønnen overtog driften, gik der ikke længe, før det hele var
kørt i sænk økonomisk. Helt klart et eksempel på, at efter en samler kommer 4
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4 en spreder. Men samleren har virkelig
haft noget at gå op i. Taberna la Santina er
rigt udsmykket med billeder af berømte toreadorer med og uden andre kendte, som
med glæde har stillet op til forevigelserne.
På bedste samlermanér har projektet udviklet sig gradvist over et helt liv.
Man fornemmer, hvordan billederne
med måneders mellemrum har skiftet plads
for at få plads til endnu et trofæ. På samme
måde har restauranten udviklet sig.
Det begyndte med en lille købmandsbutik og et sandalværksted – ikke de traditionelle lædersandaler, men de spanske
billige sandaler lavet af hamp og lærred.
Alpargata eller espadrillos hedder de. På
dansk kalder vi dem også kinasko eller
maosko, måske fordi det var noget af det
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første, Kina eksporterede under kulturrevolutionen.
I købmandsbutikken kunne folk også gå
ind bagved, få sig et glas vin, lidt pølse og
brød. Det var nok ikke helt lovligt, men det
fungerede, og ingen tog notits af det.
Udskænkningen udviklede sig, folk var
glade for det, og dermed kom ideen om at
udvikle det til en bar. Blot et lokale, en bardisk, nogle borde og stole. Ganske primitivt, men velfungerende og nu godkendt af
myndighederne.
Med baren kom tilladelsen til at lave et
egentlig køkken, hvor ejeren selv stod for
maden. Fra køkkenet kunne han overskue
baren, så han hele tiden havde nok lækkerier til kunderne - det var populært.
Kundeskaren voksede og med den be-

hovet for udvidelse. Den gamle købmandsbutik blev inddraget, og nabobutikken kom
med lidt senere.
Når man oplever Taberna la Santina i
dag, virker restauranten indbydende og
velplaceret. Det er vanskeligt at forestille
sig, at da ejeren etablerede den, lå den lige
i centrum af Badajoz mest kriminelle miljø.
Almindelige mennesker kom der aldrig efter mørkets frembrud. Ja selv politiet betakkede sig.
Men efterhånden blev det politikerne i
byen for meget. De iværksatte en plan for
at få ryddet op. Området var fuld af sammenfaldne ruiner og virkelig dårligt vedligeholdte huse.
De, der boede der, fik tilbudt nye lejligheder uden for byen. De, der havde lyst
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Alle vægge i restaurantens
lokaler er trofæ-vægge fyldt
til bristepunktet med billeder, der fortæller historier
om tyrefægtere, tyrefægtning
og kendte, der på den ene
eller anden måde har haft
tilknytning til tyrefægtning.
Også Ernest Hemmingway
var aktiv i området.

BACALAO DORADO
INGREDIENSER
300 g tørret, saltet torsk
150 g groft revne kartofler
1 stort løg eller to små
2 fed hvidløg
6 æg
frisk persille eller løvstikke
olivenolie
Torsken udvandes mindst et døgn i en skål
vand i køleskabet, for at afsalte den.
Alternativt kan du benytte fersk torsk
og salte det lidt.
Del torsken i små stykker.
Hak løg og hvidløg fint og steg dem gyldne
i lidt olivenolie i en stor stegepande.
Tilsæt torsken og svits blandingen i
omkring fem minutter.
Slå æggene ud i en stor skål. Undlad at
tilsætte mere salt. Vent til senere.
Tilsæt de groft revne kartofler og den
stegte torsk med løg.
Bland med en træslev, og sæt retten over i
en gryde på medium varme under stadig
omrøring.
Lige før servering smages til med salt,
og retten pyntes med det grønne
- gerne finthakket.
og kræfter til at gå i gang med renovering
og nybyggeri, fik som tilskud halvdelen af
udgifterne dækket af kommunen.
Dermed tog det ikke lang tid, før der var
ryddet fuldstændig op, og kriminalitet og
stofhandel fordrevet til andre områder af
byen.
I dag er pladsen foran restauranten en
del af gågaden, hvor der er pænt og ryddeligt. Folk sidder i fred og ro med en kop
kaffe eller en øl. Indenfor er der denne
eventyrlige stemning af fortidens store tyrefægtere.
Stemningen blev reddet af en bekendt
til den tidligere ejer, som købte restauranten, inden den blev splittet for alle vinde
i oprydning efter det økonomiske morads,
den var drevet til.

Den nye ejer er ikke interesseret i at ødelægge dette enstående miljø. Med lidt tålmodighed er han overbevist om, at kundeskaren kommer tilbage igen. Han har lavet en aftale med en restauratør, som ikke
alene satser på baren, men også gør meget
ud af menukortet.
Det er omfattende og i fuld harmoni
med udsmykningen - spanske retter man
lige smutter ind og nyder på vej hjem fra
tyrefægtning.
Taberna la Santina ligger lige på grænsen til Portugal. Kulturen herfra har også
smittet af på madvanerne. Derfor er det oplagt at vælge en Bacalao Dorado, ”gylden
torsk”, til et godt glas Payva Cosecha. Man
kan nemlig sagtens drikke rødvin til fisk.
Det smager himmelsk! n

PAYVA COSECHA
Denne medium mørke rødvin
vil passe fint til den sarte og
behagelige smag i Bacalao
Dorado. Den har en dejlig
duft af syrener og overmodne
jordbær. Smagen er harmonisk med fin fylde og en lang
eftersmag. Payva Cosecha
er en all-round rødvin, som
kan nydes til alverdens
typiske rødvinsretter.
Ligesom den også er velegnet
til hyggestunder uden mad.
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Denne
postkasserøde,
sødligt
sure frugt har flyttet
sig fra at være et
eksklusivt pålæg om
sommeren til at være
allemands nødløsning, når stressen
rammer, og maden
skal være færdig i
en fart.

® ISTOCKPHOTO

H

vad ville en pizza, eller for den sags
skyld en portion af de utallige pastaretter være uden tomat? I Extremadura produceres der enorme mængder
tomater, der ender på dåse eller koncentreres til puré.
Der er udlagt 25-30.000 hektar med
frilandstomater i regionen, og hver hektar
producerer omkring 90 tons frugt. Det bliver til en uoverskuelig mængde tomatsauce
– tæt på 250 millioner kilo.
Alene arbejdet med at køre alle de tomater ud til alverdens køkkener kræver
mere end 15.000 lastvognstog. Det er omkring 50 læs om dagen, hvis de kører 4

EXTREMADURA n VINOVENUE

25

® ISTOCKPHOTO

EXTREMADURA

DET BARSKE SPANIEN

DOGONEWS.COM

4 alle hverdage året rundt. Med en så
enorm produktion må det være vanskeligt
at se værdien af den enkelte tomat. Det
fornemmer man tydelig i en anden spansk
region, Valencia, hvor folk går berserk og
kaster rundt med smadrede tomater.
Hvert år sidste onsdag i august fejrer de,
at høsten nu endelig er overstået, og at de
slipper for at have mere med tomater at gøre det næste halve år. Der kan dårligt være
andre årsager til en så grotesk handling. Og
ingen har endnu givet en bedre forklaring
på, hvordan ”tomatkrigen” begyndte.
Første gang, folk gik amok med tomater, var den sidste onsdag i august 1945,
og siden er det gentaget hvert eneste år på
samme tid. Der smadres 120 tons tomater
på et par timer ved denne begivenhed, som
tiltrækker 30-40.000 mennesker. Episoden står i skærende kontrast til den gamle

DOGONEWS.COM

Det ser ud til at være muntert, hvis man ikke
lider af klaustrofobi, har problemer med den
røde farve eller tæt samvær med fremmede
mennesker uden særlig meget tøj på.
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danske betegnelse for tomaten – kærlighedsæblet. Navnet fik den, fordi farven er
så smuk.
Dengang blev tomaten udelukkende
brugt til dekoration, og opfattedes som
noget eksotisk, man ikke kunne spise. De
forestillinger har holdt sig langt op i vores
tid. I Tyskland advares der ligefrem mod
at spise grønne tomater af hensyn til deres indhold af solanin. Solanin er et giftstof, som også findes i kartofler. Det kan
give hovedpine, kvalme, kradsen i halsen,
opkast, diarré og svimmelhed. Men for at
opnå disse ubehagelige virkninger skal der
indtages store mængder, så der skulle ikke
være grund til alarm, med mindre man ligefrem er allergisk.
Solanin findes til gengæld i store mængder i tomatens blade og stængler, så dem
skal man ikke eksperimentere med at lægge i en salat.
Mange undrer sig over, hvorfor tomater
smager så meget anderledes, når de serveres sydpå i de lande, hvor de vokser i stor
stil på friland. Det skyldes i høj grad ønsket
om at tilfredsstille afsætningsleddet.
Allerede da supermarkedssektoren i
Nordeuropa var i sine tidlige år i 1960'erne, kom behovet for at få tomaterne til at
holde sig bedre og se flotte ud i længere
tid. Samtidig efterlyste gartnerierne større
udbytte og tomater, der modnede samtidig.
Det tog planteforædlerne som en udfordring, og lykkedes relativt hurtig med at
komme med nye sorter, der tilfredsstillede
kravene. Men uheldigvis viste det sig hurtigt, at konsekvensen blev, at de smagte af
mindre og mindre.
En del af forklaringen er et bestemt stof,
der er aktivt, når tomaten optager sollyset
og danner et spektrum af smagsstoffer.
Uden dette stof kan tomaten ikke udvikle
den fine balance mellem det søde og det
syrlige, som vi forbinder med en moden
tomat, baseret på over 200 duft- og smagsstoffer. Planteforædlerne havde uforvarende forædlet dette stof væk, men både supermarkederne og gartnerierne fik, hvad de

Tomater fås som røde, orange, gule og sågar
sorte, og de fås i alle størrelser og i utallige udseender. I dag indgår tomaten som en naturlig
grundbestandel i vores daglige kost, uanset om
det er som friske tomater til pålæg eller i salater, som puré, ketchup, juice, fyld, dip, pynt,
osv. Vores kærlighed til ”Kærlighedsæblet” er
kun blevet større og større som årene er gået.
Desværre har udviklingen af mere hårdføre
sorter også medført forringelse i smagen.

havde ønsket sig. Tomater er overordnet set
ganske sunde. De indeholder E-vitamin,
betacaroten og C-vitamin, som er gavnlig
for immunforsvaret. Samtidig har de et højt
indhold af antioxidanten lycopen, som optages lettere, når tomaten er varm. Samtidig
er det vigtigt at indtage en eller anden form
for fedtstof, for lycopen er fedtopløselig og
optages derfor bedst i kroppen sammen
med fedt.
Det må italienerne kende til, for de spiser ikke pasta og pizza med tomatsauce
uden også at tilsætte lidt olivenolie.
Med italienernes glæde over tomatsauce, er det nærliggende at tro, at de også
har opfundet tomatketchup’en, men den
ære skal amerikanerne have.
Den første tomatketchup blev skabt af
Sandy Addison i 1801. Hendes inspiration
var en kultur, som englænderne i 1700-tallet havde taget med hjem fra de østasiatiske kolonier. Her havde de lært at gære fiskeindvolde med salt i en lukket beholder,
der stod under solens varme. Produktet,
der kom ud af det, kaldte kineserne for kêtsiap og malayerne for kecap.
Hjemme i England opnåede det stor popularitet, og gradvist blev der udviklet flere forskellige typer af gæret ketchup med
råvarer som citroner, svampe, valnødder,
østers og muslinger. Nogle fik deres specifikke navne: Windermere ketchup var lavet
på svampe og peberrod, Poulac ketchup på
hyldebær, Wolfram ketchup på øl og ansjoser og mange flere. Alle disse mere eller
mindre velsmagende produkter videreudviklede englænderne, da de udvandrede til
Amerika.
Til at begynde med var Sandy Addisons
tomatketchup gæret med ansjoser. Den tradition holdt sig op til midten af 1800-tallet, hvor industrien begyndte at se mulighederne og fremstillede ketchup på basis
af tomatpuré, eddike og sukker. Altså den
tomatketchup som vi alle kender i dag.
De andre gærede produkter er for længst
gået af mode og kendes stort set kun som fiske sauce og soya sauce, der baserer sig på
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henholdsvis fisk og soyabønner gæret med
salt. Én befolkning har dog holdt fast i deres gæring af det, de fleste vil kalde rådden
fisk - svenskerne.
De gærer sild i en let saltlage, når de
fremstiller deres Surströmming. Processen
er en mælkesyregæring, som foregår i iltfattigt rum. Entusiaster elsker denne særprægede ret, som smager syrligt og let salt. Den

er sprængfyldt med umami eller den femte
smag, som er et smagsindtryk, der ligger
ud over sødt, surt, salt eller bittert. Umami
er særligt fremherskende i stegt kød, varm
ost, tang, svampe og netop tomat.
Men uindviede flygter instinktivt, når
de oplever stanken af en nyåbnet dåse Surströmming, for den er virkelig ækel. Den
kan bedst sammenlignes med den stank

det giver, når lokumsspanden skal tømmes
efter en sommerlejr. Det er ikke usandsynligt, at de første typer af ketchup, der
udelukkende var lavet på gæret fisk, havde
en lugt som nærmede sig Surströmming, og
at den til en vis grad kom med over i de
første tomatketchup’er. Men dengang var
man måske tilvænnet den form for lugte,
når man fik serveret mad. n
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ven. Det er lige meget. Griber en voksen
ind med klud og afbryder oplevelsen med
praktisk handling, så bliver der protesteret
med vilde skrig. Alt andet end disse søde,
velsmagende bær er afbrydelser, der for alt
i verden ikke må forekomme. Her er det
sanseligheden, der er i fokus.
Når samme barn så møder de sure kirsebær, viser skuffelsen sig tydelig. Saft og
frugtkød ryger samme vej, som det kom ind
– hurtig reaktion og ekspedit aflevering.
Det er jo ikke til at forstå, at to bær, som ser
ens ud, kan smage så forskelligt.
I den afsides liggende dal, Valle del Jerte, ligger verdens største kirsebærom- 4
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I en
lille
afsides
dal i Extremadura
dyrkes der kirsebær
i stor stil, og i modsætning til en lang
række andre arbejdskrævende afgrøder
er produktionen her
i flot fremgang.

Valle del Jerte rummer også anden betagende natur. Et område kaldes: ”Garganta
de Marta” eller noget i retning af ”mårens
hals”, hvor stier fører vandreren gennem
utroligt smukke scenerier. Navnet hentyder nok blandt andet til områdets naturlige bestand af mår.
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irsebær er forbundet med nydelse.
Stor nydelse. Tænk på, hvad der
sker med et lille barn, som aldrig
før er blevet præsenteret for de søde bær.
En skål med modne, mørke kirsebær kommer på bordet og tiltrækker sig opmærksomhed. Der går ikke mange sekunder,
efter det første bær er smagt, før begge
hænder begærligt rækker ud efter flere.
Herefter er alt andet lige meget. Om der
er sten i, eller om saften løber ned ad hagen og indfarver bryst og langt ned ad ma-
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Kirsebærplantagerne er for en stor dels vedkommende anlagt på terrasser, der kravler
op ad dalens bjergsider. Der er et betagende
syn, ikke mindst gennem hele blomstringstiden, der her strækker sig over tre måneder
på grund af højdeforskellene.
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4 råde. Mere end 7.500 hektar med kirsebærtræer bugter sig langs floden i et mere
end 60 kilometer langt bælte. Undervejs
klatrer terrasser op ad de stejle bjergsider.
Stigningen fra de nederst placerede til de
øverste træer bevæger sig fra 330 meters
højde til næsten 1100 meter.
Det betyder, at der gennem tre måneder
høstes kirsebær fra sidst i april til sidst i
juli, og derfor er kirsebærproduktionen i
Valle del Jerte da heller ikke i fare for at
blive nedlagt. Der er noget at leve af året
rundt. Ikke kun for avlerne, men også for
alle de andre, der er involveret i de tilknyttede erhverv. Hvert år bliver der lagt et lille
stykke med nye træer til, så den stigende
efterspørgsel hele tiden kan tilfredsstilles.
Sådan har det været siden begyndelsen
af 1900-tallet, hvor hele dalens produktion
af kastanjer ophørte inden for få år. Indtil
da havde Valle del Jerte været et betydningsfuldt område for kastanjer, og kirsebær var blot en lille niche, som gav lidt
lækkerier til den private husholdning.
Men pludselig fik alle kastanjetræerne
en altødelæggende svampesygdom, som
satte en brat stopper for produktionen.
Dermed blev der større fokus på kirsebær,
som viste sig at stortrives i det klima, dalen
kunne tilbyde.
I dag brødføder kirsebærrene 5.500 familier, som hver oplever to-tre ugers højsæson, når bærrene skal plukkes og sorteres.
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I den periode er der stort set ikke tid til andet end kirsebær. Der plukkes to gange om
dagen for at sikre den rigtige modenhed i
bærrene. Efter hver plukning bringes bærrene ind til sortering, inden de afhentes af
opkøberne, som sørger for den videre transport ud i verden. Når produktionen er på sit
højeste, køres der 300 tons kirsebær ud fra
dalen hver dag. De fleste havner i England
og Tyskland, hvor de købedygtige forbrugere sætter stor pris på de saftspændte bær.
Kirsebærrene er ikke kun søde, velsmagende og saftige. De er også sunde. Kaliumindholdet er højt, og det medvirker til
at sænke blodtrykket. Den mørke farve i
bærrene indeholder vandopløselige antocyaniner, som styrker immunforsvaret og
forebygger hjertekarsygdomme. Desuden
indeholder kirsebær kostfibre, som også
har en gavnlig virkning på kredsløbet.
Når du skal flyve langt, er det måske en
idé at tage en flaske kirsebærsaft med eller
endnu bedre nogle kilo af de velsmagende
bær. For det har vist sig, at de fremmer produktionen af melatonin i hjernens koglekirtel. Netop melatonin er vigtig for at få en
lang og dyb søvn. Så kirsebær burde altså
også hjælpe på søvnløshed.
Kirsebær indeholder desuden et stof,
som hedder perillylalkohol, som har vist
sig at få kræftceller til at dø, når det gives
til forsøgsrotter. Hvorvidt det også virker på
mennesker er endnu ikke konstateret.
Men spiser man 2-300 gram kirsebær
om dagen, har amerikanske undersøgelser
vist, at kroppen bliver hjulpet til at udskille
urinsyrekrystaller fra leddene. Dermed reduceres smerterne fra urinsyregigt betragteligt.
Har man været sengeliggende i en længere periode eller måske været udsat for
en sportsskade, så er kirsebærsaft den helt
rigtige løsning. Her har amerikanerne fundet ud af, at musklerne opbygges hurtigere
og til en større styrke, hvis man indtager
mindst et par deciliter morgen og aften.
Der er med andre ord næsten ingen
grænser for, hvad kirsebær er godt for. n
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attraktiv race af. Fårene er uden tvivl kommet fra de græske besiddelser i det sydlige
Italien flere hundrede år før vores tidsregning, men på forunderlig vis har de altså
fundet sig særlig godt til rette i Extremadura. Så godt at de fleste opfatter merinofåret
som spansk.
For at beskytte produktionen i Extremadura og Spanien og bevare det lukrative indkomstgrundlag var det forbudt at
eksportere fårene til andre egne af verden.
Men i begyndelsen af 1700-tallet ophævede man de strenge restriktioner, og så
begyndte det at gå ned ad bakke.
De første, der fik glæde af den nye lov,
var svenskerne. I 1723 hentede de en udsøgt flok fine merinofår, som de avlede videre på, uden at det dog fik afgørende betydning for avlerne i Extremadura. Men det
fik salget af flokke til mange andre steder i
verden. I dag er merinofåret verdens mest
udbredte fårerace. Det findes på alle kontinenter, og i Sydafrika er det udviklet til
også at være en god kødrace.
Dengang det gik godt, var det ulden, der
var højt i kurs. Merinofår giver en særlig
lækker uld, som er meget fin i fibrene. Den
er blød og meget behagelig at have på og
benyttes gerne til undertøj. Den holder
kroppen varm, når det er koldt og kold, når
det er varmt. Ulden absorberer fugtighed
op til 33 procent af sin egen vægt uden at
føles våd. Sved bindes i ulden, og har den
sin naturlige lanolin bevaret, er det med til
at begrænse lugten. Som en ekstra for- 4
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Sammen
med
hunden
må fåret
være menneskets
bedste ven. Har
man et får, kan man
få uld, ost og kød.
Sådan er det ikke
med hunden, men
den kan da hjælpe
med at holde fåreflokken samlet.
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ra senmiddelalderen og helt frem til
begyndelsen af 1700-tallet trivedes
velstanden i Extremadura. Det kan
ses på de flotte og rigt dekorerede ejendomme, der trods de seneste århundreders
vanskelige tider stadig kan opleves.
Baggrunden for denne velstand er merinofåret, som extremiñoerne har en særlig
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Hyrderne har ofte langt til markerne, så man
risikerer at hænge lang tid bag en foreflok.
Som det tydeligt ses vil et godt regnskyl
ikke være af vejen når flokken er passeret.
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4 del er ulden afvisende over for snavs og
vand.
Der er med andre ord flere åbenlyse
fordele ved merinould. Eneste ulempe er,
at den skal vaskes nænsomt. Det har industrien ligesom i så mange andre sammenhænge forsøgt at finde en løsning på. De
vasker ulden i svovlsyre og klor, hvorved
den bliver meget lettere at håndtere og
samtidig tager bedre mod farve. Der er dog
flere problemer med behandlingen. Den
ene er, at det går voldsomt ud over miljøet,
for oftest bliver der ikke taget ordentlig
vare på vaskevandet, hvilket medfører en
omfattende forurening.
Det er også et problem, at ulden bliver
overtrukket med en naturlig harpiks eller
for det meste en plastfilm. Dermed mister
den alle sine naturlige egenskaber og bliver
i stedet sammenlignelig med de forskellige
kunstfibre baseret på polyestere. Og det er
vel ikke det, man går efter, hvis man vil ha-

Torta del Casar-oste har ofte en tyktflydende konsistens, og anvendes som tilbehør til
mange forskellige madretter. Blandt andet
er den fortrinlig som smøreost, til ristet
brød eller på pizza. De lokale spiser gerne
osten flydende med ristede brødstykker,
der dyppes i osten. Nogen af ostetyperne,
som den viste, opnår skærekonsistens.
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ve tøj af uld? Men fordelen er, at det bliver
let at vaske, og det bevarer formen.
Alle disse tekniske krumspring gjorde
man ikke, da Extremadura oplevede sin
storhedstid. Ulden var blot en vigtig råvare, som hele den kendte verden havde brug
for. Det blev brugt til tøj og tekstiler, som
var holdbare, og som der blev brugt meget
tid på at fremstille. Derfor blev det også
kostbart, inden det nåede frem til forbrugeren. Dengang var begrebet forbruger dog
ikke opfundet. Det kom først for alvor ind i
sproget i 1960’erne, hvor forbrugeren entydigt blev opfattet som en passiv borger med
en ukritisk brug- og smid væk mentalitet.
Merinofåret skal tænkes ind i en helt
anden sammenhæng, hvor alt blev brugt
og genbrugt. Derfor var det heller ikke kun
ulden, der var værdifuld for fåreavleren.
Kødet havde også stor værdi, og mælken
blev til ost.
Det fortæller lidt om vore dages Extremadura, at alle disse produktioner er bevaret. Fattigdommen er nemlig relativ stor i
Extremadura, og arbejdskraften billig. Når
et lam slagtes, bliver der 20 kilo kød ud af
det. Det er omkring en tiendedel af en kalv,
men det tager meget mere end en tiendedel
så lang tid.
Det samme gælder osten. Der skal mælk
fra 10-15 får for at producere et kilo ost –
igen en meget arbejdskrævende proces.
Her er i øvrigt koaguleringen et kapitel for
sig. En Torta del Casar, som ostene fra Extremadura hedder, er løbet (processen, der
får ostemassen til at samle sig) med blomster fra vilde tidsler, og dem er der masser
af, så det er billigt.
Det oplever vi imidlertid ikke, at ostene
er, når de kommer frem til os forbrugere.
Men det skyldes altså ikke, at bonden bliver forgyldt, men at osten skal så mange
led og håndteringer igennem, inden den
når frem.
Fattigdom har det mærkeligt nok med at
være statisk. I Extremadura har de nu været fattige i flere hundrede år. Der er intet,
der tyder på, at det vil ændre sig. n
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Der gøres meget for at bevare storkebestanden i Extremadura. Gamle telefonpæle er
velegnede som stativer til rederne.

Det er længe siden, storken sad
på bondens tag i Danmark. Alt
er så forandret, at det kan være
vanskeligt at finde den egentlige
årsag. Men måske ligger den snublende nær.
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man helt sikkert blive kureret. Alle disse
hændelser er positive ting, der er forbundet med storken. Men det kan også gå helt
galt. Det sker, hvis man dræber en stork. Så
vil man både miste sin forstand, ens hånd
vil visne væk og ulykkerne regne ned over
familien. Går det ikke helt så galt, at storken dør, men blot bliver truet eller jaget 4
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dansk folketro er det vanskeligt at finde et dyr, der er blevet ”brugt” til så
meget som en stork. Det mest almindelige er dens tilknytning til fertilitet. Når et
ægtepar ikke lykkedes med at få børn, var
der kun én mulighed tilbage. Man måtte
gøre alt for at få et storkepar til at bygge
rede på huset, så ville tingene helt sikkert
løse sig.
Manden i huset måtte op på taget og
montere et gammelt hjul fra en hestevogn,
så det blev let for storkene at etablere en
rede. Hvis det så lykkedes at påkalde storkenes opmærksomhed, kom der lige et par
bonusgaver med. Man var sikret lykke og
beskyttet mod ildebrand.
Alle huskede også at byde storken velkommen om foråret, når de så den, for så
var de beskyttet mod tandpine. Havde man
andre skavanker, var det en god idé at give
storken dem med på rejsen. Man skulle
bare gnide det angrebne sted med en klud
og lægge den op i reden, så ville den tage
sygdommen med væk, når den rejste.
Hjalp det ikke, var alternativet at få
fundet sig lidt storkelort og blande det op
med vin, vand eller svinefedt, for så ville

En fugls liv er ofte i luften, men i nogle
situationer kan det være godt med fast grund
under fødderne, og så er reden et godt sted.
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Det er ikke kun på de opstillede lygtepæle
at storkene bygger reder. Ruiner, kirker,
elmaster, store højtsiddende grene i udgåede træer og i øvrigt alt, hvad der stikker
langt nok op i luften, er et potentielt redested og kan bruges, når bare der er mad
nok i nærheden.
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4 væk, så kan man blive lam eller pukkelrygget eller oven i købet miste livet. Det
understøttedes af historien om en mand,
der skød en stork, som sad på et kirketårn.
Kort efter brækkede han benet, men det var
nok nådigt sluppet, for han kunne lige så
godt have oplevet, at lynet slog ned i hans
hus.
På grund af storkens udseende og størrelse blev den regnet for at være en inkarneret gejstlig, og dermed var der ingen tvivl
om, at man ikke måtte slå den ihjel.
H.C. Andersen har utvivlsomt ladet sig
inspirere af alle disse forestillinger, da han
skrev eventyret ”Storkene” i 1839. Her la-
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der han en dreng synge en hadefuld vise
om storke, som han får andre børn til at
synge med på.
Et af børnene holder sig dog tilbage, og
mener, at man ikke skal synge grimme ting
om dyrene. Sangen kommer nogle storkeunger for ørerne, og de beklager sig til deres mor, som bare slår det hen.
Da hun har lært sine unger at flyve, og
de skal til at drage sydpå, tager hun sin
frygtelige hævn. Hun viser ungerne, hvor
storke henter børn til menneskene.
Her henter de et barn til hver af børnene, selvom de har været med til at synge
den grimme vise. Drengen, der begyndte,

får dog et dødt barn, og ham, der vægrede
sig, får både en bror og en søster.
Det var dog ikke H.C. Andersen, der
fandt på, at de nyfødte børn kommer med
storken. Det havde voksne sagt længe før
ham. I tidligere tider, var det ikke usædvanligt, at folk blev gift omkring Sankt
Hans. Dermed var der en overvægt af børn,
som blev født i marts og april, hvor storken
kom til Europa. Det var derfor meget nærliggende at benytte den skrøne, hvis man
ikke havde lyst til at fortælle små, videbegærlige og spørgelystne poder, hvordan det
hang sammen i virkeligheden.
Da H.C. Andersen skrev sit eventyr om
storkene, er det sandsynligt, at der har været omkring 10.000 ynglende storkepar i
Danmark. I dag er der kun to. Et par i Jylland og et på Sjælland.
Denne dramatiske tilbagegang skyldes
den gennemgribende omlægning af vådområderne. For en stork er der ikke noget at
leve af i Danmark. Den skal have rigelig
adgang til ikke kun frøer, men også til snoge, insekter, rotter, mosegrise, snegle, æg
og fugleunger. Den er ingen forsager, når
det kommer til føde. Den spiser alt, hvad
der rører sig, og som den kan få ind gennem næbbet.
Når den voksne fugl så kommer hjem
til reden, gylper den maden op til ungerne,
som må kæmpe om lækkerierne. Den største får altid mest. Ungerne er nemlig ikke
kommet ud af æggene samtidig.
En storkerede har normalt fire unger,
som er færdigudrugede med nogle dages
mellemrum. Storken holder sammen med
sin mage, som den finder, når den er trefire år gammel. Det er en fugl, der holder
sig i live længe. Den kan blive op til næsten 40 år.
Den voldsomme tilbagegang i storkebestanden deler Danmark med England. I
resten af Europa er der ingen problemer.
Bestanden er i stadig vækst, særlig i Polen
og Tyskland.
Det er i øvrigt nogle imponerende lange
trækruter, den benytter sig af. De storke,
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der kommer på sommerophold i Nordeuropa, har været helt nede i Sydafrika for at
overvintre. Inden de tager afsted, samles de
i store flokke og udnytter termikken eller
de varme opadgående vinde, så de nærmest
kan sejle afsted som svæveflyvere. Derfor
undlader de også at passere større vandområder, som mangler disse opadgående
luftstrømme. I stedet vælger de at passere
Middelhavet ved Gibraltar eller over Mellemøsten.
De, der vælger den sidste af ruterne,
skal dog ikke føle sig for sikre på at nå
frem. Det er nemlig en udsøgt fornøjelse i
Libanon at skyde storke, og jægerne praler

ligefrem med, hvor mange de har ramt. De,
der passerer Gibraltar har ikke langt igen,
hvis de vælger at slå sig ned i Extremadura.
Set i forhold til antallet, må det være
rigtig mange. For når man kikker ud over
landskabet her, er det vanskeligt at få øje
på en højspændingsmast eller et andet
punkt, der stikker op i luften, som ikke er
beboet af et storkepar. Så selvom vi i Danmark begræder, at storken har forladt os, så
er det ikke en fugl, der er ved at uddø.
Den har sikkert bare fundet ud af, at vi
ikke tillægger den så stor betydning, som vi
har gjort, og så er der jo ingen grund til at
tage den lange tur. n
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Den
iberiske
sorte
gris er
nærmest at betegne
som en trendsætter
blandt svin. Den
har gået frit i Extremaduras egeskove,
lige siden den blev
sat i land af fønikkerne for flere
tusinde år siden.
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ært barn har mange navne, så der
ingen tvivl om, at den iberiske gris
er en meget elsket indbygger i Extremadura. Foruden den iberiske gris kaldes den også den sorte gris, agerngrisen,
den sortfodede gris eller pata negra. Sidstnævnte er i virkeligheden en tilsnigelse,
for det er ikke grisens fødder, der er 4
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4 sorte, men dens negle, og det er i mod-

Den næst højeste kategori er det røde
mærke, som kun afviger i forhold til det
sorte med hensyn til race. Den kan godt
være en blandingsgris og eksempelvis være
krydset ind med Duroc, men procentdelen
af den iberiske gris skal angives på emballagen.
Både den sorte og røde skinke skal være
lagret i mindst tre år, inden den kommer
til salg.
I den grønne kategori er der gået på
kompromis med begge de to ovenstående
krav. Racen er ikke ren, grisen har ikke
gået i en ”dehesa”, men har gået på græs.
Foderet har kun en mindre andel agern. Og
den er lagret i minimum 24 måneder.
Sidste og laveste kategori er den hvide,
som kun tilfredsstiller, at den er lagret i
24 måneder. Racen er lige meget. Den har
sandsynligvis været fodret med korn i en
stald.
Den sorte kvalitet er som sagt den bedste, ikke kun på grund af dens gode smag,
men også fordi fedtet er integreret i musklerne. I de måneder, hvor den kun har væ-

® ISTOCKPHOTO

® ISTOCKPHOTO

sætning til alle andre griseracer.
Den iberiske gris er en delikatesse på
linie med mange andre specialiteter i verden, og derfor har den også været udsat
for kopiering i et omfang, der inden for de
seneste par år har fået den spanske regering til at vedtage strenge produktions- og
mærkningsregler i stil med det, man kender fra vinens verden.
Reglerne beskæftiger sig med tre forhold: Grisens race, foder og graden af fri
bevægelighed. Og mærkes med farverne
sort, rød, grøn og hvid.
Topkategorien er det sorte mærke, der
garanterer, at racen er 100 procent Iberico,
og at den selv har fundet alle de agern, den
kan spise i hele perioden fra oktober til
februar, inden den bliver slagtet. Den har
med andre ord rodet rundt i jorden omkring
de forskellige egetræer, der vokser i Extremaduras ”dehesa”, som de skyggefulde og
spredt beplantede skove kaldes. Her finder
den sorte gris ikke kun agern, men også
rødder, ukrudt og knolde.

Det er et smukt syn, når svinene går frit
rundt i deres rette omgivelser og roder i
jorden efter føde. Ligesom det er et delikat
syn, at opleve de lækre retter af høj
kvalitet, som svinene så gavmildt forsyner
et traditionelt spansk tapasbord med.
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ret fodret med agern og rødder, har den
vandret omtrent 14 kilometer om dagen for
at finde føde. Det fedt, sådan en gris har, er
i enestående balance mellem mættede og
umættede fedtsyrer.
Hvor et almindeligt dansk slagtesvin er
klar på under 6 måneder, går den iberiske
sortfodsgris i et og et halvt år, før den bliver
slagtet. På den tid er der omkring 170 kilo
kød til forarbejdning, hvoraf de 50-60 kilo
er skinker. Når skinken er bedste kvalitet,
er anklerne slanke, fordi den har brugt
musklerne på af vandre rundt og søge efter
føde.
Får man fat i den rigtige skinke, er man
ikke i tvivl. Den er nemlig så mør, at kødet

nærmest smelter på tungen og så koncentreret i smag, at man nemt kan blive afhængig.
For at nå denne enestående kvalitet skal
de rigtige ting gøres på de rigtige tidspunkter. Efter slagtningen skal den gnides godt
ind i salt, ligge i saltkar i fire døgn pr. kilo
skinke, vaskes, gnides ind i salt igen og
til sidst hænge til tørre i et godt ventileret
rum. Under tørringen mister skinken en
stor del af sin vægt, så den ender med at
veje mindre end det halve, når den endelig
er færdig med at modne.
Overalt i Europa blomstrer det med
initiativer, hvor folk søger mod det oprindelige. Dét, der gennem generationer har

vist sig at fungere, men som mange steder
er blevet undertrykt af stordriftens og industrialiseringens fordele, bliver nu hentet
frem og tillagt endnu større værdi end tidligere.
I flere år så det ud til, at interessen for
de ægte iberiske skinker ville dø ud til fordel for de meget billigere industrielt forarbejdede. Men udviklingen det seneste årti
har fuldstændig vendt denne udvikling.
I Danmark står landbruget med en
gældsbyrde på flere hundrede milliarder
kroner og er afhængig af, at renten bevarer
sit historisk lave niveau, ellers går det galt.
De 25 millioner svin, der slagtes i Danmark
om året er kun tre fjerdedele af det antal,
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de danske søer farer. Mere end 6 millioner
af svinene dør, inden de har nået slagtevægten.
Den tid, hvor landmanden sov i svinestalden, når soen skulle fare, fordi smågrisene var for værdifulde at miste, er for
længst forbi. Selv den gyldne middelvej er
passeret for årtier siden.
Nu er vi kommet dertil, hvor vi som
samfund objektivt set skal gøre noget ved
de problemer, det moderne industrialiserede landbrug skaber.
Om ikke andet, så for vores egen skyld og kunne der komme lige så lækre produkter som de iberiske skinker ud af det, så er
der noget at glæde sig til. n
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Det er en
helt særlig oplevelse at
vælge en posada til
overnatning. Alle de
spanske posadas er
indrettet i historiske
bygninger, hvor der
er kælet for det
bevaringsværdige.

M

ange af byerne i Extremadura er
så velbevarede, at man næsten
føler sig på besøg i opdagelsestidens Spanien. Man er bare så heldig, at
lugtene er væk, husdyrene har man 4
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4 fundet andre steder til, renovationen
bliver kørt væk hver uge, og i husene er
der monteret vandskyllende toiletter. Det
rene paradis i forhold til tidligere tiders
uhumskheder.
Posada Dos Orillas ligger i en af Extremaduras mest oprindelige byer, Trujillo.
Trujillo er en by, der altid er blevet snydt
for jernbanen. Siden en gang i 1800-tallet
har politikerne holdt møder, indkaldt til
orientering og lagt planer. Intet er der sket.
Selv nu i 2016 arbejdes der med en jernbanelinie til byen, men nu kan man spørge
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om det er særlig vigtigt. Det meste trafik
bliver sendt med biler på den ene eller anden måde.
Posada Dos Orillas har til huse i en bygning, der blev opført i 1554, og gennem århundreder fungerede som tekstilværksted
for silke. For 50 år siden blev bygningen
renoveret og indrettet til posada, og siden
er den holdt vedlige på et eksemplarisk
niveau.
Byen Trujillo er en velbesøgt turismagnet på grund af dens ualmindeligt smukke
historiske bygninger, der hænger sammen

hele vejen op ad bjergsiden, for til sidst at
ende ved kirken og klosteret. Helt her oppe
i den mest velbevarede historiske stemning
ligger Posada Dos Orillas.
Selve bygningen gør ikke meget væsen
af sig, men både beliggenhed og indretning
er så bemærkelsesværdige, at man bliver
slået af beundring. Her bor man stateligt
i smukke værelser med direkte udgang til
middelalderen. Det er ikke muligt ret mange steder i Europa, med mindre man tager
en formue med hjemmefra - det er ikke
nødvendigt i Trujillo. n
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I den
lille
by La
Garrovilla, hvor butiksdøden har hærget for
længst, har de noget
så eksotisk som et
vaskeægte jazz-hotel.
Her swinger rytmerne i restauranten til
hver en mundfuld.

L

a Garrovilla er en helt almindelig
landsby langt ude på landet i Extremadura. Den er velplejet, helt fri
for graffiti. Husene står på række ud mod
stræderne, hvor husmødre pligtskyldigt
holder facader og fortove rene, og mændene mødes på en af de lokale barer for at
udbrede deres uforbeholdne mening om
hvad som helst.
For at fylde tomrummet mellem de dybsindige samtaler brøler sportskanalernes
kommentatorer deres sprudlende iagttagelser fra de obligatoriske fjernsyn. Her 4
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Udefra er der ikke meget sjov
ved Hotel Rural Cerro Principe.
Men når dørene åbnes og man
kommer indenfor, åbner der
sig et skønt jazzsted med god
servering og en helt unik
stemning.
Et anderledes hotel som ikke
kun er til overnatning, men også
til svingende underholdning.
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4 er vi langt ude på landet, men vi bliver
hele tiden holdt ajour med verdens vigtige
begivenheder.
Tiden står lidt stille mellem de hvide
vægge i gadernes smalle passager, hvor
det eneste, der bevæger sig, er skyggen fra
hustagene, med mindre der kommer en lavbenet jagthund svansende med tungen ud
af halsen. Den har måske været et smut ude
på overdrevet for at besørge.
De mest selskabssyge indbyggere har
ladet døren stå åben ud til gaden, så forbipasserende kan se, at de er hjemme. Der
er altid pænt og ryddeligt indenfor, hvor en
stedsegrøn plante som regel har fundet indpas i et hjørne af entreen.
I dette livløse miljø, som ikke byder på
meget til en tilrejsende, ligger et ualmindelig hyggeligt hotel, som kun kan ligge netop
her. Det hedder Hotel Rural Cerro Principe. Det er ikke etableret, fordi der har
været foretaget en tilbundsgående analyse
om rentabiliteten i turiststrømmen gennem
området. Heldigvis. For så var det aldrig
blevet anlagt.
Det er der kun, fordi to hjertelige og engagerede mennesker har brugt deres hjem
som samlingssted for jazzinteresserede.
Det kom der et levegrundlag ud af. Grunden til at det kom til at ligge i Garrovilla er
udelukkende, at det er her de bor - det har
de altid gjort.
De åbnede deres hjem som hotel den 1.
april 1999. Siden har de modtaget overnattende gæster, som oftest er på vej til eller
fra solkysten.
Hotel Rural Cerro Principe har La Garrovillas eneste restaurant, som serverer
mad om aftenen. Her sidder man i en lille
hyggelig gårdhave, mens de bløde jazztoner
blidt strømmer ud af højttalerne.
Er man så heldig at være der en fredag
eller søndag aften i juli, august eller helt
frem til midt i september, så kan man opleve værten optræde sammen med søn og
datter. De er alle habile musikere, som gerne benytter sommerens dejlige aftener til
at spille sammen og underholde gæsterne.

Sådanne aftener kommer der også nogle
af byens indbyggere på besøg til et måltid. Det er gerne yngre mennesker, som er
hjemme på visit hos forældrene eller på
ferie i familiens hus, som er overgået til at
være feriebolig, efter at mange er flyttet ind
til de store byer.
Gæster på Hotel Rural Cerro Principe
må tage tingene, som de er. Eksempelvis
serveres der ikke morgenmad før klokken
ni. Til gengæld er det nærmest eksotisk, at
tage sig en morgenvandring i den vågnende
lille landsby, som så småt begynder at få
øjne ved syvtiden. I Garrovilla leves livet i
et helt andet tempo, end de fleste i dag er
vant til. Nogle vil nyde det, andre vil ikke
kunne holde det ud, men ingen er tvunget
til at komme. n
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Molise er et af Italiens helt små vindistrikter med kun 24 registrerede
producenter. Hovedparten ligger ud mod Adriaterhavskysten, mens
ITALIEN
produktionen inde i landet er nærmest ikke eksisterende. Molise har
MOLISE
sin helt egen drue, Tintilia, som blev opdaget for relativ få år siden, og
som siden har været en særlig stolthed hos avlerne, der er i fuld gang
med at udvide produktionen. Ellers er de almindelige druer Montepulciano, Aglianico,
Sangiovese, Merlot og Cabernet Sauvignon på den røde side. Og Falangina, Chardonnay,
Greco Bianco, Moscato, Pinot Bianco og Sauvignon Blanc på den hvide.
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Molise ligger mellem Adriaterhavet og bjergkæden Appenninerne. I bjergene dannes regn, som gør Molise grønt og frodigt med masser
af skov og vandløb. Kystlinien er overvejende sand afbrudt af forrevne klipper, hvor vanddybden hurtig bliver stor. Molise grænser til de
italienske regioner Puglia i syd, Campania og Lazio i vest og Abruzzo mod nord.
Søtoftevej 74 · 4100 Ringsted · Tlf: 7022 4040
info@vinovenue.dk · vinovenue.dk
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