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Molise, et af Italiens helt små vindistrikter med ganske 

få producenter, ligger på grænsen mellem Syditalien og 

det centrale Italien, hvilket også afspejler sig i områdets 

vinstil. Molises store stolthed er druen Tintilia, som fore-

løbig kun er fundet i netop dette område. Tintilia blev ophøjet til DOC i 

2011, og produceres kun i begrænsede mængder. De dominerende røde 

druer er Sangiovese 

og Montepulciano. 

På den hvide side 

udvikler Falanghina 

sig særlig godt i 

Molise, hvor den 

ofte serveres til 

fiskeretter.
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Næste nummer af VinoVenue: 
Charentes - Det ukenDte  
og berømte Frankrig.

D et var vanskeligt 
at komme i gang 
med dette maga-

sin fra Molise. Når man 
kommer fra Rom-siden, 
virker det som om, der 
slet ikke produceres vin. 

Men så mødte jeg disse to hjertelige vinen-
tusiaster, og en rigdom åbnede sig. En rig-
dom jeg nemt kunne være gået glip af. 

Mimmo Di Placido og Carmine Aceto  
udgør kernen i Molises lokalafdeling af de 
italienske vinsommelierer. De ved alt, hvad 
der er værd at vide om vin fra Molise.

De ved naturligvis også en masse om 
Molise i al almindelighed. Så det er på bag-
grund af deres viden, at Molise åbnede sig 
for mig og gav stof til et magasin. Jeg vil 
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ikke skjule, at jeg undervejs havde frustre-
rende oplevelser. De fleste kunne jeg gøre 
noget ved, så dem har jeg glemt igen. 

Men affaldet langs vejene og strandene 
kunne jeg intet stille op mod. Det er for 
uendeligt, og det ser heller ikke ud til, at 
Molises borgere selv kan gøre noget ved 
det. Plasticflasker og affaldsposer i læsse-
vis ligger spredt, som om det er ligegyldigt. 
Det er et frygteligt svineri - jeg er lige ved 
at advare mod at tage derned. 

Men når jeg så tænker på alle de dej-
lige mennesker, jeg har mødt, så alligevel 
ikke. Jeg håber, du får fornøjelse af dette 
magasin. 

Det viser kun den pæne side af Molise. 
God fornøjelse.

molise - italiens Centrale syD.

De 
sjælDne 
Dråber.

gemt, 
men kenDt 
aF alle.

tremiti.

her Fortæller 
væggene.

Folket 
Før 
romerne.

De sunDe
maver.

naturlig vin
naturligvis.

kystnært
Fiskeri.

klokkerne 
Fra agnone.

raCe 
meD 
stuDe.

FOTO: ® DI LUIGI GAROFALO SAN MARTINO IN PENSILIS.
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Langs kysten ligger stadig enkelte 
Trabucci, som tidligere gav værdifuld frisk 
fisk på bordet i mange familier.

4

F or godt 2500 år siden var Molise en 
del af samnitternes land, som ud over 
Molise gik et godt stykke op i Abruz-

zo og ind i Campania helt ned til Napoli.
Samnitterne var oprindeligt sabinere, 

der dominerede vore dages Umbrien og 
landområdet omkring bjergene i de sydlige 
Appeniner. Da sabinerne regerede områ-
det, var Rom og forløberen for Romerriget, 
Den romerske Republik kun så småt i gang 
med at blive etableret.

Den historiske legende fortæller om tvil-
lingerne Romulus og Remus, at de blev op-
fostret af en hunulv som nyfødte. Som unge 
blev de uenige om, hvor de skulle etab-
lere sig i området omkring floden Tiberen. 
Romulus valgte Palatinerhøjen, mens Re-
mus bosatte sig på Aventinerhøjen.

Romulus besluttede sig for at bygge en 
mur omkring sin høj, og navngav området 
inden for murene efter sig selv, Rom.

Muren blev et dramatisk endeligt for 
Remus, for han valgte at latterliggøre sin 
bror ved at springe over muren og på den 

Molise er Italiens nyeste region, 
men dets historie går mindst  
lige så langt tilbage som romer-
rigets. Det er et område, som 

skiller Syditalien fra det centrale Italien. 
Her mødes to kulturer på godt og ondt.

måde vise, hvor lidt effektiv den var. Det 
gjorde Romulus så rasende, at han slog 
ham ihjel, mens han udbrød: ”Død over en-
hver, som herefter springer over min mur.”

Ifølge legenden påstås det, at grundlæg-
gelsen af Rom skete den 21. april 753, 

Molises skønne natur og forholdsvis spredte 
bebyggelse efterlader et harmonisk indtryk 
af det centrale Italien. Et indtryk, som 
måske nok er lidt ude af trit med tiden, 
men ikke desto mindre emmer af ro. 
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selvom udgravninger har vist, at området 
var beboet længe før da. Men da har det 
muligvis ikke båret navn efter Romulus.

Historien om Romulus stopper ikke her, 
dertil var han en alt for stor kriger. Han 
samlede sine mænd i enheder og opdelte 
dem i infanteri og kavaleri. Infanterierne 
bestod af 3.000 soldater og kavalerierne af 
300 ridende. Således havde han et velorga-
niseret militær.

Fra befolkningen valgte han 100 af by-
ens mest succesfulde og velhavende mænd 
til sit råd. De blev kaldt patricier. En af 
deres vigtigste opgaver var, at de skulle 
drage en nærmest faderlig omsorg for Rom 
og byens befolkning. De ældste i rådet fik 
betegnelsen senatorer. Med disse opdelin-
ger fik han indrettet et socialt hierarki, som 
kom til at danne grundlag for Den romerske 
Republik og Romerrigets udvikling i de ef-
terfølgende århundreder.

Rom udviklede sig hastigt under Romu-
lus. Flygtninge, kriminelle og bortløbne 
slaver kom til i hobevis. Men der manglede 
kvinder i tilstrømningen.

Det er her sabinerne kommer ind i bil-
ledet. Romulus inviterede sabinerne med 
deres kvinder til festival til ære for guden 
Neptun på festpladsen Circus Maximus. 

4

4

I Molise er det ingen sag, at servere friske 
peberfrugter. Med masser af sol og nem  
adgang til ferskvand vokser de af sig selv.
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Helligdommen nedenfor er 
Basilica Santuario di Maria 
Santissima Addolorata, som er 
en af Italiens nyeste. Den blev 
opført i 1888 efter to hyrder 
havde fået en åbenbaring. 
Efterfølgende er det blevet et 
af de helt store valfartssteder, 
som besøges af hundrede-
tusinder hvert eneste år.
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Her blev mændene distraheret med spil 
og vin, og efterhånden som beruselsen ud-
viklede sig, udnyttede romerne muligheden 
for at bortføre kvinderne og tage dem med 
ind bag byens mure.

Med tømmermændene rejste der sig en 
voldsom vrede, som naturligvis kaldte på 
hævn. De sabinske mænd organiserede et 
angreb på Rom, men kampen blev hurtigt 
overstået, da Romulus med egne hænder 
gjorde det af med en af sabinernes konger, 
Acron.

Traditionelt ville den slags sejre medfø-
re total underkastelse af de besejrede, men 
Romulus viste storsind og nøjedes med at 
fordele det meste af sabinernes jord blandt 
de romerske borgere og undlod at gøre sa-
binerne til slaver.

På trods af storsindet var freden ikke 
holdbar. Sabinerne organiserede sig på ny. 
Denne gang med deres konge Titus Tatius 
som leder af en hævntørstig hær. Titus’s ev-
ner og hærens overmagt blev romerne for 
meget, så Romulus valgte at trække sine 
folk tilbage fra slagmarken og forskanse sig 
bag Roms mure, hvor et stort antal af de 
sabinske kvinder stadig var bosat.

Det skulle nu vise sig, at stridens kerne 
også blev stridens løsning. De sabinske 
kvinder havde helt andre interesser end de 
kortsynede mænd på begge sider af kon-
flikten. Da de to hære igen gjorde klar til 
kamp, kastede kvinderne sig sammen med 
deres børn ind mellem de kæmpende og 
tiggede og bad, om at finde en anden løs-
ning end at slå hinanden ihjel. Opfordrin-
gen var så indtrængende, at både Romulus 
og Titus Tatius så fornuften i den. Derefter 
valgte de at sætte sig til en forhandling i 
stedet.

Enden på konflikten blev, at romerne 
forblev på Palatinerhøjen, mens sabinerne 
fik Quirinalhøjen, som også tidligere havde 
tilhørt dem. Samtidig enedes de to hærføre-
re om at fusionere og tildele hinanden sta-
tus af ligestillede konger over det samme 
rige. Dermed fordobledes hæren og magten 
i Den romerske Republik, og begge parter 

fik lige adgang til kvinder. Den del af sabi-
nerne, der ikke gik i alliance med romerne, 
stod nu tilbage med et amputeret landom-
råde. Gradvist dannedes en befolkning 
med en ny identitet. De kaldes samnitter 
og beboede det område, som i dag kaldes 
Molise.

Samnitterne talte et sprog, som kaldes 
Osco-Umbrisk. Det dækkede et meget stort 
område i det centrale Italien, og mange 
osco-umbriske ord blev senere optaget i 
latin, da det blev det dominerende sprog i 
Den romerske Republik. For at understre-
ge denne tidlige samhørighed med samnit-
terne har vinavlerne i Molise i øvrigt valgt 
at navngive deres billigste vin IGT Osci 
eller Osco.

Samnitterne var en skøn blanding af 
kvæg- og fåreavlere med hang til plynd-
ringstogter. Så selvom en del af dem gik i 
forbund med romerne, betød det ikke, at 
romerne havde fred for samnittterne. Ef-
terhånden som Den romerske Republik 
voksede, blev romerne også opfattet som 
en trussel for samnitternes levemåde, så de 
organiserede sig i store slagkraftige hære, 
der kunne tage kampen op med romerne.

Fra 326 til 304 før vores tidsregning 
bølgede langvarige og hårde kampe i Ap-
peninerne mellem parterne. Det gentog sig 
i 298 til 290, hvor samnitterne forstærkede 
hæren ved at alliere sig med etruskere, gal-
lere og umbrere. Men på trods af forstærk-
ningerne endte det med, at romerne tog 
magten over hele det centrale Italien.

Som en konsekvens af at stå med det to-
tale herredømme valgte romerne at tvinge 
samnitterne til at kæmpe som gladiatorer. 
Gladiatorkampene tog deres begyndelse i 
264 før vores tidsregning. Samnitterne blev 
de første og i øvrigt også de højest rangere-
de i gladiatorhierakiet gennem hele Roms 
historie.

Det er muligt, at samnitternes magtfulde 
position har skabt besindighed hos ellers 
magtsyge despoter helt op i nutiden. I hvert 
fald har området omkring Molise undgået 
overgreb og infiltrationer i støvlelandets 

4

4

ellers utallige politiske konflikter lige si-
den middelalderen. Det har blot været et 
ubetydeligt bjergland i det nordlige napo-
litanske kongedømme siden langt tilbage i 
middelalderen.

Det siges også, at selv mafiaen og dens 
ligesindede i camorraen, der hærger i na-
boregionen Campania, og ‘Ndrànghetaen, 
der kontrollerer Calabria, alle sammen hol-
der sig væk fra Molise. Denne manglende 
interesse for Molise kan dog næppe skyldes 
en flere tusinde år gammel gladiatorkultur. 
Mere sandsynligt er det, at landet er så 
fattigt, at det er vanskeligt at udsuge yder-
ligere. Og så har der ikke i Molise været 
grundlag for udviklingen af mafialignende 
kulturer med brug af beskyttelsespenge, 
spil, lånehajer, narko og hvad de nu ellers 
ernærer sig ved.

Under Anden Verdenskrig gik Molise 
dog ikke fri af kampe. Efter de allierede 
havde indtaget Sicilien, valgte tyskerne 
at forsøge at standse fremrykningen ved at 
lægge en forsvarslinie tværs over Italien, 
som de kaldte Gustav Linien. Den strakte 
sig næsten langs grænsen mellem Molise 
og Abruzzo og endte ved Campanias kyst 
ud for byen Cassino. Men forsvarsværkets 
første værn, Bernhardt Linien, gik tværs 
gennem Molise fra Termoli over Campo-
basso og videre gennem Isernia til det kyst-
nære område ved den vestlige kyst uden for 
Cassino. Det var her, de allierede styrker 
oplevede deres første alvorlige træfninger 
mod de tyske og italienske modstandere, og 
det gik hårdt ud over mange byer i Molise. 
Efter krigen stod befolkningen derfor med 
et stort og bekosteligt genopbygningsarbej-
de, som kom til at vare i mange år.

Molise er et tyndt befolket område med 
meget vanskelig infrastruktur på grund af 
de bjergrige områder. Der bor godt 300.000 
mennesker fordelt på 4438 kvadratkilome-
ter. Det er den næstmindste region i Italien 
efter Valle d’Aosta, som ligger i nordvest 
ved grænsen til Schweiz og Frankrig.

Godt to tredjedele af befolkningen i Mo-
lise bor i Campobasso provinsen. Her 
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Molise hører til Italiens fattige regioner, 
men gæstfriheden, maden, naturen og  
selvfølgelig vinene fejler ikke noget. Det 
anbefales at orientere sig lidt på forhånd, 
for Molise har meget at byde på.

4 koncentrerer velstanden sig i hovedbyen 
af samme navn og langs kyststrækningen 
fortrinsvis omkring havnebyen Termoli. 
Her har Fiat placeret en fabrik, der leverer 
motorer til deres personbiler. Ellers er det 
helt små håndværksvirksomheder og en-
keltmandsfirmaer, der præger erhvervsbil-
ledet i Molise.

Isernia er den anden provins i Molise. 
Her er det bjergland med skov og den op-
rindelige kvæg- og fåreavl som dominerer 
erhvervslivet, ligesom den gang Romerriget 
tog sin begyndelse. Molise er med andre 
ord en form for udkants Italien - og sådan 
har det altid været.

Da området var en del af Abruzzo e Mo-
lise, var det ikke anderledes. Folk fra Mo-
lise led under, at de skulle bruge en halv 
dags rejse på at komme på hospitalet, og 
vejene blev ikke vedligeholdt, ligesom der 

ikke blev prioriteret offentlige investerin-
ger til gavn for området. I Abruzzo var der 
ikke opmærksomhed på udviklingen i Mo-
lise. Det var ikke politisk interessant, fordi 
befolkningen var for lille til at skæppe i 
politikernes stemmekasse. Uden stemmer 
intet politisk engagement.

I 1950’erne blev der derfor kæmpet en 
brav kamp for selvstændighed, og på for-
underlig vis lykkedes det en lille gruppe 
engagerede politikere at opnå en adskil-
lelse fra Abruzzo i 1963, som dog først fik 
virkning fra 1970.

I disse år går vindene den modsatte 
vej. Alle kan se at opdelingen af Italien i 
et væld af regioner er administrativt både 
tungt og dyrt. Men uanset hvordan de po-
litiske vinde blæser, kan det se ud til, at 
Molise vil forblive en af Italiens fattigste 
regioner. n
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Lidt mere plads, 
meget mere 
komfort
Du vil blive forblø� et 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-fl yrejser.

Besøg klm.com/economycomfort
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Molise 
er en 
meget 
lille vin-

region med ganske 
få producenter. De er 
spredt ud over et for-
holdsvis stort område 
og producerer vine 
med stor forskellig-
hed baseret på en  
høj grad af frihed.

4

D er er kun 24 vinproducenter i Mo-
lise. Langt den overvejende del be-
finder sig ude ved Adriaterhavets 

kyst i øst. 
Mod vest ligger bjergene, der går under 

betegnelsen Molises Appeniner. Vinmar-
kerne i denne del af regionen er få og små, 
og der er kun registreret en eneste produ-
cent, Campi Valerio, som producerer vi-

Vinnavnet Biferno DOC, er hentet fra floden 
af samme navn. Floden Biferno, der de fleste 
steder gemmer sig mellem høje skrænter og 
bevoksning, er ikke nem at fotografere i den 
del af det nedre løb, som her i nærheden af 
Compobasso, hvor vinmarkerne er flest. 
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ne med oprindelses-betegnelsen Pentro 
di Isernia. 

En anden og langt mere udbredt vinty-
pe i Molise er Biferno DOC. Navnet Bifer-
no er hentet fra floden, og producenterne 
er placeret i det lavere, bakkede landskab, 
som går helt ned til flodlejet, hvor jorden 
er sandet, stenet, kalkholdig og leret. 

Her er Montepulciano dominerende i de 
røde vine. Ud over Montepulciano må der 
tilsættes op til 20 procent Aglianico og an-
dre røde druer, der trives i Molise.

På den hvide side skal Trebbiano også 
her være dominerende med mindst 60 pro-
cent, mens der må tilsættes op til 40 pro-
cent andre hvide druer, der trives i Molise. 
Andelen af Malvasia må dog højst udgøre 
10 procent af den samlede mængde.

Ønsker avlerne en højere grad af frihed, 

skal de vælge at producere en Molise DOC. 
Her er der nærmest frit valg på alle hylder, 
hvis bare de benytter sammensætninger 
med druer som Chardonnay, Falanghina, 
Greco Bianco, Moscato, Pinot Blanc, Sau-
vignon og Trebbiano blandt de hvide druer, 
og Aglianico, Cabernet Sauvignon, Monte-
pulciano, Sangiovese eller Tintilia for de 
rødes vedkommende.

Tintilia er intet mindre end flagskibet 
i Molise. Den anses for at være udviklet i 
Molise en gang i sidste halvdel af 1700-tal-
let, da regionen var en del af Kongedømmet 
Napoli, som havde en tæt handelsrelation 
med Spanien. Heraf også navnet Tintilia, 
som menes at være kommet fra det span-
ske ord for rød, tinto, der henviser til dens 
mørkerøde farve, der fremkommer når den 
dyrkes med et begrænset udbytte.

Tintilia er en modstandsdygtig drue, 
som klarer sig godt mod kulde, plantesyg-
domme og svampeangreb.

Den udviklede sig til at være så populær 
i Molise, at den fuldstændig dominerede 
drueavlen i slutningen af 1800-tallet. Un-
der efterkrigstidens industrialiseringsbølge 
i Italien overtog andre og mere produktive 
rødvinsdruer området, så Tintilia næsten 
døde helt ud i slutningen af 1900-tallet, 
hvor den blev genopdaget af Pierre Luigi 
Cocchini (se også næste artikel).

Siden er der lagt mange kræfter i udvik-
ling og markedsføring, og alle avlere har ef-
terhånden optaget den, som deres absolutte 
topvin i sortimentet. 

På bedste italienske manér betyder det 
også, at det er den dyreste vin, selvom det 
ikke nødvendigvis er den bedste. Mange 
har endnu ikke lært at få det fulde udbytte 
af druerne, så med Tintilia på etiketten og 
en stor sum på prislappen er man ikke nød-
vendigvis sikret, at få en fantastisk vin med 
hjem.

Alle Tintilia vine fremstilles i den del 
af Molise, der ligger ude mod havet. Inde i 
højlandet, i den del af Molise som hedder 
Isernia, findes den ikke. Her produceres 
druerne til rødvin i op til 500 meters højde, 

mens hvidvinsdruerne når helt op i 600 
meter. Den maksimalt tilladte produktion 
pr. hektar må ikke overstige 11 tons, hvil-
ket er ganske højt målt i forhold til mange 
andre vinområder med anerkendt kvalitet. 
Men selvom det lyder af meget, så ligger de 

4
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højest ydende vinmarker i distrikter, hvor 
produktionen går til almindelig konsumvin 
helt op over 30 tons pr. hektar

Molise som vinregion er ukendt for man-
ge, og det er ikke let at forklare, hvordan 
vinene fra dette område smager. Der er na-

 

vinstil som ellers mest er karakteristisk for 
den sydlige del af Europa. Dermed virker 
Molise også på smagssiden som en samling 
af Norditalien og Syditalien – en position, 
som på en pudsig måde efterlader vinene 
helt og aldeles som sig selv. n

turligvis også stor forskel fra den ene pro-
ducent til den næste. I Molise er det muligt 
at finde lette og komplekse vine, som man-
ge vil karakterisere som vin fra mere nord-
lige himmelstrøg, men der findes også mere 
fyldige vine med større koncentration. En 
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D et lå aldrig i kortene, at Rodolfo 
Gianserra skulle blive Molises 
mest nytænkende og provokerende 

vinavler. Hans far var tandlæge i Campo-
basso, og han selv gik hele vejen for at få 
en af de bedste uddannelser, branchen 

Rodolfo 
Gianserra 
er tand-
læge. 

Han havde aldrig dyr-
ket vin, før han købte 
150 hektar lige uden 
for Campobasso. Men 
han er ikke i tvivl om, 
hvad han vil med sit 
liv og sin jord.

4

Maskinparken er top tunet på Vinoca, 
men det stærkt kuperede terræn stiller også 
store krav til det kørende materiel.
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kunne give. Efter endt skolegang tog 
han først tandlægeuddanelse på universi-
tetet i Rom - men typisk for Rodolfo ville 
han længere. 

Han ville helt til tops og valgte at spe-
cialisere sig i tandrøddernes og gummernes 
sundhed. For at få den bedste uddannelse 
inden for det område måtte han til Phila-
delphia i USA.

Det tog ham fire år at blive færdig. Un-
dervejs mødte han sin kone, som også læste 
til tandlæge. Hun var kommet til USA, ef-
ter at hendes forældre i 70’erne var flygtet 
fra Ceaucescus Rumænien til New York.

I studietiden var Rodolfo og hans kone, 
Melania, lidt usikre på, hvor de ville etab-
lere sig, men da de sammen var på ferie i 
Campobasso, og hun blev præsenteret for 
Molises særlige charme, var hun solgt, og 
Rodolfo kunne kun være tilfreds.

Her havde han nem adgang til at etab-
lere sig ved at overtage sin fars klinik og 
udvikle videre på den. Der gik ikke mange 
år, før hans fars klinik med to tandlægesto-
le var blevet byens førende med 14 stole.

Ingen tvivl om hvor Rodolfo har sine 
stærke sider. Han er iværksætter, så han 
ville videre. 

Rom ligger ikke langt fra Campobasso, 
og der er ikke mange italienere, der taler 
flydende engelsk som Rodolfo, så han tog 
springet og lejede sig ind på en af Roms 
dyreste adresser, Via Veneto, lige ved siden 
af den amerikanske ambassade. 

En meget stor satsning, som sagtens 
kunne være gået galt. Men en af de første 
kunder var ambassadørens kone, som led 
af osteoporose og havde store vanskelighe-
der med sine gummer. 

Efter Rodolfos behandling gik det hur-
tigt fremad, og dermed var vejen lagt til en 
succesfuld fremtid. Såvel ambassadefolk 
som andre amerikanere med midlertidig 
bopæl i Rom omgås hinanden, og de skal 
alle sammen have ordnet tænder. 

Så da først snakken gik, blev der travlt 
hos Rodolfo og Melania. Inden de fik set sig 
om, havde de syv stole i gang i Via Veneto, 

med en stab af dygtige tandlæger. Med 21 
arbejdende tandlæger på sine klinikker i 
Rom og Campobasso begyndte der efter-
hånden at samle sig en god lille formue på 
Rodolfos private konto. 

Hjemme i den lille familie, hvor der 
var kommet to små sønner til, begyndte de 
at snakke om en anden måde at leve på. 
Noget med et lille hus på landet, hvor de 
kunne have lidt kyllinger og dyrke deres 
egne tomater.

De så sig omkring i Toscana og på landet 
uden for Rom, men i 2007 var priserne på 
total himmelflugt. Alt kunne sælges og alt 
var for dyrt.

På klinikken i Campobasso havde Ro-
dolfo en sekretær, som også havde arbejdet 
for hans far. Efter 35 års samarbejde var de 
næsten som i familie, så Rodolfo kendte og-
så hendes bror Peppino. Han var bygnings-
sagkyndig og lavede en del vurderinger af 
ejendomme for de offentlige myndigheder.

Derfor var det naturligt for Rodolfo at 
snakke med ham om mulighederne i Mo-
lise.

Efter lidt overvejelser kom Peppino frem 
med en mulighed. Han var imidlertid me-
get usikker på, om det ville blive for stort 
for Rodolfo, for det var ikke et lille hus på 
landet. Det var en ejendom på 150 hektar.

Den havde ligget stille i 26 år, efter at 
den tidligere ejer var gået konkurs. Alene 
bobehandlingen havde taget 10 år, hvilket 
ikke er usædvanligt i Italien. Derefter hav-
de den været sat på tvangsauktion med en 
begyndelsespris på 30 millioner euro.

Ingen havde budt, selvom der var nogle 
meget velhavende familier, der sagtens 
kunne have slået til. Men de ventede til de 
kunne få den for en slik. I 16 år blev den 
udbudt med et halvt års mellemrum, og 
hver gang faldt prisen. Men de købestærke 
forholdt sig i ro. De vidste, hvem hinanden 
var og snakkede sammen, som man gør i de 
kredse i små byer. 

Alt dette havde Peppino selvfølgelig 
fulgt med i gennem årene, og nu mente 
han, ejendommen var så langt nede i pris, 

4

Rodolfo Gianserra og hans kone Melania 
deler den samme livsdrøm. Fred og ro og 
et lille stykke jord med høns og grøntsager 
på landet. Med det initiativ de nu sammen 
har taget, er der et stykke vej til realise-
ringen af den livsdrøm, for med Vinica på 
150 hektar, har de plads til mange stykker 
jord og en masse høns.

Herunder: Humøret og sammenholdet er højt 
mellem Peppino, Rodolfo og Pierre Luigi. De 
har hver deres ansvarsområder og håndterer 
dem til perfektion, og så har de en god næse 
for den italienske folkesjæl - en stor fordel, 
når man driver forretning i Italien.



MOLISE n VINOVENUE    19   

ITALIENS CENTRALE SYD

M
O

LISE

at det næsten ville være dumt ikke at slå 
til. Men det skulle gøres på den rigtige må-
de - og den kendte ingen anden bedre end 
Peppino, så han overtog styringen.

Da en ny budrunde på tre uger startede, 
forberedte Rodolfo og Peppino sig i det 
skjulte. Sidste frist for bud var den 10. sep-
tember 2008 klokken 12.00.

Klokken 11.55 dukkede de op i skifte-
retten med en banksigneret check og afgav 
deres bud. Det var så sent, at ingen kunne 
nå at byde over, og dermed var ejendom-
men Rodolfos. Azienda Agricola Vinica 
kunne tage sin begyndelse.

Til gengæld var han ikke helt sikker på, 
hvad han ville bruge den til. Han havde 
nogle ideer om vin og oliven, men han hav-
de ingen erfaringer at bygge på. Men også 
her havde Peppino en idé.

Han kendte nemlig en, der var usæd-
vanlig dygtig til det med druer og vin. Hans 
navn var Pierre Luigi Cocchini. Det var 
ham, der i sin tid havde fundet frem til, at 
Molise havde en særlig drue, som ingen an-
dre vindistrikter dyrkede, nemlig Tintilia.

Pierre Luigi havde brugt hele sit liv på 
dyrkning af frugt og druer. Han var uddan-
net agronom fra en tid, hvor uddannelsen 
ikke delte folk op i drueavlere og ønologer, 
så derfor har han en bred og tilbundsgå-
ende viden om produktionen af vin. 

Desuden var han en af bærerne i slow 
food bevægelsen i Abruzzo, hvor han arbej-
dede som mad- og vinkritiker i sin fritid. 
Til daglig arbejdede han i Regionen Mo-
lise som landbrugskonsulent, og han var 
beskæmmet over den måde, landmændene 
behandlede naturen på.

De svinede til med kemikalier, som der 
ikke var noget belæg for. Men Pierre Luigi 
mente, at det formentlig ikke kunne være 
anderledes, for de behandlede ikke sig 
selv bedre. Det var med andre ord kun et 
spørgsmål om uvidenhed eller dumhed.

Pierre Luigi var ikke i tvivl om, at det, 
uden brug af kemikalier, ville være muligt 
at producere gode produkter, som både jor-
den og landmanden kunne nyde godt af.

Den holdning gik lige i hjertet på Ro-
dolfo. Han ville meget gerne være med til 
at gøre en forskel og var ikke i tvivl om, 
at det ville være en betydelig bedre forret-
ning, end at gøre som alle andre.

I 2009 gik de i gang. Første skridt var 
at finde ud af, hvordan jordforholdene på 
ejendommen var. Hvor skulle de plante 
oliven, og hvor var det bedre med vin. De 
ville også dyrke korn, og så var det vigtigt 
at dele det hele op i mindre jordlodder med 
skov imellem, så de kunne tiltrække det 
naturlige dyreliv.

I årene siden er det kun gået fremad. 
Der er blevet planlagt, plantet og investe-
ret. Men der er også høstet, både erfaringer 
og druer – oliven må endnu vente, for det 
tager en del år, før oliventræerne bærer.

Den første druehøst var 2011, og i tråd 
med tankerne generelt, blev der høstet en 
bred vifte af forskellige druesorter. Hver 
med deres særlige karateristika.

På Vinica produceres vin på Tintilia, 
Merlot, Sangiovese, Pinot Noir, Trebbiano, 
Garganega, Riesling, Sauvignon Blanc, Ag-
lianico og Moscato.

Selvom det har været en voldsom inve-
stering for Rodolfo og Melania, så har de 
aldrig fortrudt. De har fået et liv på ejen-
dommen, som er blevet endnu bedre, end 
de i første omgang havde forestillet sig.

Rodolfo er også glad for, at han ikke lyt-
tede til sin bank og takkede ja til at låne 
til købet af Vinica, så han kunne investere 
sine egne penge i aktier i stedet. 

De mente, det ville være en meget bedre 
idé, end at bruge egne kontante penge på 
en ejendom. Men den gang han handlede, 
vidste ingen, at Lehmann Brothers ville gå 
konkurs ugen efter. Havde han fulgt ban-
kens råd, så havde han mistet en god del af 
sin opsparing.

I og med at han fulgte sin egen snusfor-
nuft, har han de første 8 år af ejerskabet af 
ejendommen tredoblet værdien af sin op-
sparing, så der er ingen tvivl om, at Rodolfo 
er den, der bærer det største smil på vej til  
banken. n
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C ampobassos borgere kender ikke 
La Grotta, hvis man spørger dem 
om vej, men de kender Concetta. 

Concetta Gianfelice er i dag en gammel 
dame på 83 år, men hun er stadig boss i 
restauranten, og selvom det er hendes søn 
Fabio, der med hjælp fra søsteren Lucia 
står for det praktiske, så er det Concetta, 
der har det sidste ord, når beslutningerne 
skal tages. Som 20-årig købte Concetta i 
1953 sammen med sin mand huset, hvor 
restauranten drives i dag. Ambitionerne 
var små, ligesom pengene. Så de begyndte 
bare med en lille ”cantina”, hvor der blev 
serveret vin, og folk kom ind for at få sig en 
sludder om lidt af hvert. Efter nogle år 

Trattoria 
La Grotta 
Da Con-
cetta 

er en ydmyg restau-
rant i centrum af 
Campobasso. Det er 
her man spiser godt, 
hvis man arbejder 
på et af byens mange 
kontorer eller under-
visningssteder.

4
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trængte behovet sig på, for at gæsterne 
også kunne få lidt simpel mad at spise. Det 
var brød, pølse og ost.

I begyndelsen af 60’erne blev der ind-
rettet et køkken til varm mad. Campobasso 
havde fået både musikkonservatorium, uni-
versitet og en række offentlige kontorer, så 
det skortede ikke på kunder. Mange havde 
kun en kort gåtur til La Grotta, og det ryg-
tedes hurtigt, at Concettas mad var særlig 
god. Dermed havde hun og hendes mand 
skabt levegrundlag for en familie.

I 1970 fik de en søn, Fabio, og senere 
kom også datteren Lucia til. Med børnene 
kom der ekstra liv i restauranten, som blev 
et samlingssted ikke kun for de spisende 
gæster, men ofte blev der også plads til 

kvarterets unger, som fik fyldt maverne 
med sunde og nærende råvarer af lokal avl.

Hver morgen gik Concetta på torvet for 
at købe ind af sæsonens grøntsager, som 
dannede grundlag for dagens retter.

Sådan er det stadig. Nu er det bare Fa-
bio, der sørger for indkøbene. Han lagde en 
lang uddannelse og fast arbejde inden for 
jura og økonomi på hylden og overtog den 
daglige drift af La Grotta. Det har han al-
drig fortrudt. Han har altid fået større glæ-
de af musik, kunst og mad end af kontorar-
bejde, så det er på ingen måde et afsavn.

Både Fabio, søsteren og deres faste stab 
af medarbejdere lever godt af driften i La 
Grotta. De har fri hver lørdag og søndag, 
hvor restauranten har lukket, men ellers 
er der fuld fart på, både til middag og af-
ten. Som regel er de ydmyge lokaler fyldt 
op med 30-40 spisende til hvert måltid. De 
sidste gæster siger farvel ved 11-tiden om 
aftenen, og så er det tid til selv at få lidt at 
spise. Klokken bliver som regel et, inden 
de kan gå til ro.

Næste morgen klokken syv, er det Fa-
bios ansvar at få hentet dagens friske rå-
varer på torvet. I Campobasso kommer 
bønderne nemlig stadig ind med sæsonens 
frugt og grøntsager, som de altid har gjort.

Når han kan se sit snit til det, holder 
han meget af at lade sig inspirere på andre 
restauranter. Han tager gerne til Europas 
storbyer eller udvælger sig en populær 

gourmetrestaurant i Italien. Her oplever 
han en anden slags mad, end den de kan 
servere på La Grotta.

Han tager inspiration med sig hjem, 
men La Grotta ændrer sig ikke. Det bliver 
ikke en Michelinrestaurant med stjerner 
og sofistikeret servering. Det ville aldrig 
kunne gå i Campobasso.

Til gengæld er den mad, der tilberedes 
i høj kurs på en anden måde. Folk fra Slow 
Food bevægelsen kan have svært ved at 
finde almindelige restauranter, hvor ma-
den tilberedes fra grunden, men da de blev 
opmærksomme på La Grotta, var de ikke i 
tvivl om, at her var der grund til at hædre 
et vedholdende arbejde for den langsomme 
mad. Lige siden har restauranten modtaget 
årets Slow Food tallerken, som en anerken-
delse af det arbejde, de gør.

Den dag VinoVenue besøgte restau-
ranten blev der serveret Pizza e Minestra, 
Crocchette di Patate og Melanzana con 
Caciocavallo, og begge retter egner sig for-
trinligt til en flaske Tintilia fra Vinica. Men 
vær opmærksom på, at Pizza e Minestra 
ikke er pizza i traditionel forstand. Pizza er 
i denne sammenhæng en tynd bagt polenta, 
som blandes med grøntsagerne.

Melanzana con Caciocavallo er grillet 
Aubergine med ost pyntet med tomater og 
rucola. Begge retter er forholdsvis enkle at 
lave, og sammen mætter de, som om man 
har spist kød. n     

4

Indgangen til restauranten gør ikke meget 
væsen af sig, men da rigtig mange lokale 
kender kvaliteten af det der serveres derinde, 
er det ikke spisende gæster der mangler.
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LAME DEL SORBO - TINTILIA DE MOLISE. 
Denne prisvindende slow food naturvin, som er fremstillet uden brug af kemika-
lier såvel under druernes vækst, som under gæring og tapning vil passe perfekt 
til disse grøntsagsretter. Duften i vinen er kirsebærpræget med en dejlig ”varme” 
og fylde som virker indbydende. Smagen er mellemfyldig med svage tanniner 
og en fin balance, som efterlader et afrundet indtryk. Kan også nydes til kylling, 
kalkun, kanin og andre lyse kødretter.

Udsmykningen i restauranten er enkel og hjemlig. Et sted hænger et 
redskab der kan ligne alt fra et torturinstrument, over en håndgranat, 
til en nøddeknækker - men det er en avanceret proptrækker til vin. 
Det er godt nok en version der har mange år på bagen og 
idag benyttes den dog mest til pynt i La Grotta, 
selvom det var en både solid og driftssikker udgave 
blandt proptrækkere, da den var i brug i restauranten. 

PIZZA E MINESTRA

INGREDIENSER  
300 g groft majsmel
olivenolie 
1 kg cikoriesalat 
2 fed hvidløg 
peber 
salt 
 
Skyl cikoriebladene grundigt, og bring det 
i kog i rigeligt vand. Tilsæt olie, 2 fed knust 
hvidløg og peber og lad det koge ind i om-
kring ti minutter. 
Mål 12,5  dl kogevand af og tilsæt den gro-
ve majsmel langsomt uden at gryden går af 
kog, ellers risikerer det at klumpe.
Lad majsmelen koge mør i en lille time for 
ganske svag varme. I begyndelsen under 
stadig omrøring, senere med hyppige mel-
lemrum. 
Vend den møre majsmel, som nu er blevet 
til polenta, ud på en smurt bradepande, så 
den er mindre end 1 cm tyk, og bag den i 
ovnen ved 200 ºC til den bliver sprød.
Knæk den sprøde polenta i små stykker og 
bland den med den møre cikoriesalat. 
Varm retten op i lidt olivenolie og 
server den varm.

MELANZANA CON CACIOCAVALLO

INGREDIENSER 
aubergine
tynde skiver af ost
salt og peber
æg
rasp
ekstra jomfru olivenolie
  
Denne ret må nødvendigvis tillempes dan-
ske forhold, for det er usandsynligt, at man 
kan finde Caciocavallo i Danmark, men 
mange andre oste er også velegnede. Det er 
mest et spørgsmål om smag.
Skær auberginer i skiver på 5 millimeters 
tykkelse og steg dem på den ene side og 
drys dem med salt og peber. 
Læg de grillede sider af to auberginer sam-
men om en skive ost, paner dem og steg 
igen på begge sider. 
Server med cherrytomater og rucola.

CROCCHETTE DI PATATE

INGREDIENSER
1 kg kartofler 
30 g æggeblommer 
revet muskatnød, peber, salt 
100 g revet parmesanost
2 æg
rasp og peanutolie
    
Kog kartofler så de let kan moses.
Bland mosen med æggeblommerne, kryd-
derierne og parmesanosten. Form massen 
med en spiseske, og tryk den i enderne, så 
den får form som en kroket.
Pisk æggene sammen 
og panér kroketterne, inden 
de fritteres i peanutolie.
Lad kroketterne frittere 
til de er lækre gylden-
brune, og lad dem dryppe 
af på et sugende underlag.
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I  San Martino in Pensilis er Sankt Leo 
en folkelig helgen, ikke en af dem pa-
vestolen har kanoniseret, men en af 

dem som har haft usædvanlig indflydelse i 
sin samtid og derfor blev æret af den lokale 
befolkning.

Han levede omkring år 1000, og det for-
tælles, hvordan folk kom rejsende langvejs 
fra for at få hans velsignelse. Mange kom til 
fods, mens andre havde spændt deres stu-
despand for en vogn. Sankt Leos virkning 
på folk var så markant, at de oplevede en 
sand befrielse, og derfor skete det, at de 

En gang 
om året 
står San 
Martino 

in Pensilis på den  
anden ende. Det er  
de dage, hvor der 
skal køres race med 
stude. Vinderen får 
det ærefulde hverv  
at bære busten af 
Sankt Leo i optoget 
til helgenens ære.
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kørte om kap hjem fra mødet fyldt med 
livslyst og glæde.

Sådan startede en tradition, som efter 
sigende har holdt sig lige siden. Der er 
naturligvis blevet udviklet på flere af de-
taljerne, og der er ikke længere nogen, der 
kører med stude i hverdagen, men alligevel 
er det stadig kernen i handlingerne.

Årsagen til denne vedholdenhed er, at 
en anden stærk katolik markerede sig i 
San Martino i begyndelsen af 1900-tal-
let. Det var Pater Pio, den katolske præst, 
som siden gik hen og blev genstand for en 
lang række undersøgelser af de stigmata 
eller sår, der pludselig dannedes på hans 
hænder og fødder på de samme steder som 
der, hvor naglerne på korset gennemborede 
Jesu hænder og fødder.

Befolkningen i San Martino oplevede, 
at Pater Pio viste sig for dem og afholdt 
en messe, uden at han fysisk var til stede. 
Det foregik i Palazzo Fusco i 1919 og endte 
med, at flere af de tilstedeværende blev så 
”høje”, at de kørte som vilde med deres 
studespand ind til byen for at fortælle om 
oplevelsen.

I vores tid er traditionen med studene 
blevet mere formaliseret. Folk har ikke 
længere deres studespand stående i nær-
heden, så nu skal alt være planlagt og helst 
i mindste detalje.

Den 29. april om aftenen samles folk i 
byens Sankt Peterskirke for at markere åb-
ningen af årets Carrese. Sådan kaldes ra-
cerkørslen med studespand, som afvikles 
hvert år den 30. april.

To af byens bedste sangere har øvet sig 
i en traditionel sang, som har været sunget 
gennem århundreder.

Næste dag er det studenes tur. Året 
igennem træner de og holdet, der skal køre 
dem, næsten på samme niveau som når at-
leter træner til OL. Studene har deres er-
næringseksperter, som sørger for den bed-
ste diæt og dyrlæger, der tjekker almentil-
standen samt fysioterapeuter, der masserer 
og løser op i musklerne. Som om det ikke 
var nok, bliver de jævnligt besøgt af pårø-

4 rende til holdene, der lige skal se til, at alt 
er, som det skal være.

Vognene bliver også vedligeholdt, må-
ske ikke helt på niveau med Formel 1 race-

re, men alligevel. I slutningen af 1800-tal-
let havde hver af de lokale noble familier 
deres eget hold, for dengang kørte alle med 
stude. Deres vogne blev rigt udsmykket, og 
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Det startede for ca. 1.000 år siden med en 
religiøs begejstring, der skulle finde et  
fysisk udtryk. Siden bed udfoldelsen sig fast 
i folkesjælen. Studeracet har gennem årene 
undergået forandringer, men begejstringen 
blandt deltagere og tilskuere fejler stadig 
ikke noget - alle går op i det med liv og sjæl. 

det udviklede sig efterhånden til en slags 
fremvisning af rigdom, som blev for meget 
for den jævne befolkning. 

Derfor slog nogle initiativrige bønder 

fra den jævne stand sig sammen i 1897 
og udfordrede de rige. De havde ikke så 
meget rigdom at prale med, men de havde 
kobbersulfat og humor. Når kobbersulfat 
blandes op med vand, bliver det blåt, så 
det år stillede de med det flotteste blå stu-
despand, som de kaldte Giovanni. Ikke nok 
med det - de gik tilmed hen og vandt løbet. 
Stor var begejstringen, og et ny aspekt kom 
ind i traditionen.

I 1918 blev der behov for endnu et fol-
keligt studespand. Det blev rødt, og fik 
navnet Giovanotti. Her fornemmer man, 
at befolkningen tiltager sig mere og mere 
magt, så da lokale fascister kom til magten 
i 1927, blev der udstedt forbud mod den 
røde farve, fordi den stod som symbolet for 
kommunismen. Altså måtte noget af det rø-
de males over med gult, så vognen nu blev 
tofarvet. Men det syntes det blå hold var så 
smukt, at de også fandt på at male deres 
vogn i to farver - hvid og blå.

I dag er de noble familier i området ud-
gået af løbet. Der er for det meste kun det 
blå og det røde hold tilbage. Hvis der kan 
samles mandskab, stiller der også et tredje 
hold op. De har en grøn og gul vogn, som 
kaldes Giovanissimo.

I 2015 kom der pludselig en oprørende 
melding fra borgmesterkontoret i San Mar-
tino. På grund af en henstilling fra World 
Wildlife Foundation ville det ikke blive til-
ladt at afvikle årets Carrese. WWF mente, 
at dyrene led overlast.

Der gik et ramaskrig gennem byen, 
men borgmesteren var mere ængstelig for 
WWF’s magt over medierne end for San 
Martinos borgere, så han holdt på sit – in-
gen Caresse.

Det blev en pauver fejring af Sankt Leo, 
og oven i det hele blev det pjask regnvejr 
under hele ceremonien. Det medførte en 
del latter i krogene. Beslutningen var da 
heller ikke mere fast, end at traditionen 
blev taget op igen i 2016, uden at nogen 
brokkede sig. Tværtimod blev det en fest, 
som på alle måder kompenserede for det 
foregående års skuffelse. nFO
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F amilien Marinelli driver verdens æld- 
ste klokkestøberi i Agnone i Molises 
Isernia provins. Det har de gjort si-

den 1339. I de første århundreder havde 
de mange kolleger spredt ud over Italien, 
men som årene er gået, er antallet skrum-
pet ind til fire. Tilsammen er der 20 i 

En  
kirke-
klokke 
kan 

laves på mere end 
én måde. I Agnone 
benytter familien 
Marinelli den gamle 
arbejdskrævende 
metode, som har  
været brugt med  
succes i mere end  
tusinde år.

Præsten er med og velsigner arbejdet, når 
en ny kirkeklokke bliver til - her er det 
støbearbejdet, der læses over og velsignes.
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I Italien er en kirkeklokke ikke kun en tom 
bronzeskal, ”en frakke”, der skal beskytte klok-
kens ”sjæl”. I mange tilfælde, ihvertfald hvad 
de større klokker angår, er det et sirligt og om-
fattende dekoreret stykke kunsthåndværk, som 
kræver stort forarbejde både i atelieret og på 
værkstedet. Til højre: I atelieret skabes både de 
lerforme og dekorationer, som klokkerne støbes 
efter og udstyres med, og her ser mange andre 
kunstgenstande også dagens lys.

Europa, der støber klokker på den op-
rindelige måde med lerforme og flydende 
bronze.

Produktionen er så speciel, at familien 
Marinelli har valgt også at bygge et muse-
um oven på støberiet, hvor gæster kan få en 
rundvisning og et indblik i den årtusinde 
gamle tradition.

Der er jo naturligvis mulighed for, at fa-
get ganske langsomt uddør, for der er også 
andre klokkeproducenter i Europa. De ar-
bejder med at dreje klokkerne ud af mas-
sivt metal, og det er billigere end at bygge 
klokken fra bunden. Men hos Marinelli 
laver de smukke klokker med dekorative 
motiver og inskriptioner. Når en menighed 
skal have en ny klokke, så skal den være 
passende dekoreret og gerne nævne noget 
om præsten og sponsorerne.

Det tager omkring tre måneder at støbe 
en klokke, og kapaciteten hos Marinelli 
er begrænset til 50 klokker om året. Der 
er intet maskinelt i processen, alt foregår 
manuelt, som det har gjort siden tidernes 
morgen. Selve støbningen er den korteste 
del af processen. Det er forberedelserne, 
der tager tid.

Først skal selve klokkens ”sjæl” bygges. 
Den består af mursten bestrøget med ler, 
der brændes med varme indefra. Derefter 
opbygges ”den falske klokke”. Den bygges 
også i ler, men er kun beregnet til at skulle 
danne grundlag for ”frakken”, som er selve 
klokkens yderform. ”Den falske klokke” 
dekoreres med ornamenter, billeder og 
tekst i voks, som vil sætte sig som aftryk 
på indersiden af ”frakken”, men forsvinde 
under brændingen.

Når formen er færdigbrændt løftes 
”frakken” af, for at ”den falske klokke” 
kan komme væk og blive destrueret. Inden 
støbningen sættes ”frakken” tilbage over 
”sjælen”, så den flydende bronze kan løbe 
ind i mellemrummet, hvor ”den falske frak-
ke” var før, og danne den færdige klokke.

Det lyder enkelt, men det er hårdt ar-
bejde. Når den 1200 ºC varme bronze hæl-
des i, kræves det, at der stampes adskillige 
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kubikmeter sand fast rundt om formen, så 
den ikke revner.

Det er kirkerne, der er den største kun-
de hos Marinelli. Hver gang der støbes en 
ny klokke, velsignes den af en præst, som 
læser bønner under hele processen.

Den mest hjerteskærende klokke i Ma-
rinellis historie var, da de donerede en 
klokke i 1996 i taknemmelighed over et 
amerikansk ægtepars beslutning to år for-
inden.

Margaret og Reginald Green var på ferie 
i Syditalien med deres to børn Nicholas på 
syv og Eleanor på fire. En aften gjorde de 
holdt på en Autogrill undervejs for at få lidt 
at spise. Da de kørte derfra, blev de forfulgt 
af to røvere, som troede de var juvelerer. 
Røverne kørte op på siden af deres bil, og 
råbte noget på italiensk, de ikke forstod. 
Reginald forsøgte at køre fra dem, hvoref-
ter de affyrede skud mod bilen. Det skete to 
gange. Herefter opgav røverne forfølgelsen.

Da episoden var overstået, opdagede 
Margaret, at deres søn Nicholas var ble-
vet skudt gennem hovedet. De kørte til det 
nærmeste hospital for blot at finde ud af, at 
hospitalet ikke havde udstyr til en så kom-
pliceret operation.

Derefter fik de politieskorte til færgen 
til Messina, hvor Nicholas kom i behand-
ling hos en specialist, som dog om mor-
genen måtte konstatere, at deres søn var 
hjernedød. 

På trods af den forfærdelige situation 
besluttede Margaret og Reginald at donere 
Nicholas organer til italienske børn, som 
kæmpede med livstruende sygdomme. Det 
betød, at Nicholas død kom til at redde syv 
italienske børns liv.

Episoden bevægede hele Italien, som på 
det tidspunkt lå nederst på listen over lan-
de, hvor folk ville donere organer. Der dan-
nedes en national bevægelse, som blandt 
andet flyttede Italien op fra nummer sidst 
til nummer to efter Spanien. Hele den for-
færdelige hændelse fik naturligvis stor me-
diebevågenhed i Italien, og i et interview 
kom forældrene til at fortælle om Nicholas 

glæde ved at høre kirkeklokkerne i Italien. 
I medfølelse med familien sendte mere end 
140 familier, foreninger, kirker og skoler 
derfor klokker til familien Green i USA.

Det inspirerede familien Marinelli til at 
lave en særlig klokke, da de hørte, at der 
skulle etableres et mindesmærke i USA. 
Mens de arbejdede med klokken til Nicho-
las Greens mindesmærke, kom de selv i en 
hjerteskærende situation. 

Armando Marinelli, som er den ene af 
brødreparret, der i dag ejer støberiet, mi-
stede også sin datter, der døde under tragi-
ske omstændigheder. 

Så den periode i 90’erne glemmer fami-
lien Marinelli aldrig, og der er ikke mange 
besøgende, somgår fra museet, uden at 
have grædt.

I Bodega Bay nord for San Francisco, 
Californien, hvor vinden til tider blæser 
voldsomt, hænger alle klokkerne på et 
stativ af kunstneren Bruce Hasson. Når 
blæsten er tilstrækkelig, bringer den klok-
kerne i bevægelse.

Ved indvielsen af mindesmærket gav 
Reginald Green udtryk for et håb om, ”at 
stedet måtte blive et mål for pilgrimsrejser, 
hvor forældre kan opnå trøst eller inspirati-
on, et sted som minder os om det skrøbelige 
og kostbare i børns liv, hvor mødre og fædre 
vil ønske at holde om hinanden og knuge 
hinandens hænder”. 

For familien Green har tabet af deres 
søn betydet, at de har brugt en stor del af 
deres tid til gavn for organdonation. Re-
ginald Green har skrevet to bøger ”The 
Nicholas effect” og ”The gift that heals”, 
som begge har ligget på hitlisterne både i 
USA og Italien.

Efter Bruce Hasson havde færdiggjort 
arbejdet med mindesmærket i Californien, 
valgte han at lave et andet, hvor syv klok-
ker havde vinger. Stålet til dette nye kunst-
værk blev fremstillet af stål fra våben ind-
samlet af San Francisco politi og opstillet i 
Calabrias regeringsbygning Palazzo Cam-
panella i hovedstaden Reggio Calabria. 

En anden særlig klokke bygget på vå-

ben har Marinelli smeltet på patronhylstre 
fra krigen på Balkan i 1990’erne, hvor al-
banske skolebørn stod for indsamlingen. 
Fredsklokken hænger nu i det centrale 
Tirana i Parku Rinia.

Med erfaringerne fra klokkerne produ-
cerer støberiet også bronzeskulpturer i alle 
størrelser, både egne og andre skulptørers 
værker, men det er klokkerne, der er det 
egentlige grundlag for familien Marinellis 
virke. n

Armando og Pasquale Marinelli med en 
skinnende ny, færdigstøbt bronzeklokke. 
Herunder: Francesco Marinelli har taget 
turen til Rom for at vise Pave Frans en 
bordklokke, der nok skal skabe opmærk-
somhed og ro, når det er påkrævet.
FOTOS HEROVER OG HERUNDER ER VENLIGST STILLET TIL RÅDIGHED AF FAMILIEN MARINELLI.
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Menne-
sker 
spiser 
drøvtyg-

gere som kvæg og 
får i store mængder, 
men det sundeste 
kød på dyrene over-
lader vi til hundefo-
der. Med mindre vi, 
som folk i Molise, 
stadig har kontakt  
til tidligere tiders 
vidt udbredte  
kogetraditioner.

4

J eg er kun én gang tidligere i mit liv 
blevet præsenteret for en ret baseret 
på dyremave. Det var på en rejse i 

min ungdom, hvor jeg fulgte Nilen fra Ale-
xandria i Ægypten til dens udspring i 

Med stor sikkerhed og erfaring styrer Maria 
det lille køkken i den populære restaurant  
Aciniello, som ligger centralt i Campobasso.
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Uganda. Daværende diktator Idi Amin 
satte dog en grænse for rejsens mål, så jeg 
endte i stedet med at måtte tage over bjer-
gene og afslutte i Kenya.

Midtvejs et sted i den Nubiske ørken 
kom jeg i snak med en venlig og velha-
vende bonde, som dyrkede tomater i en 
oase. Som hvid og nordbo var jeg noget helt 
usædvanligt, og dermed blev der disket op 
med det bedste huset formåede. 

Blandt retterne var der en særlig lækker 
sammenkogt stuvning, som jeg, mens jeg 
spiste, fik at vide var gedemave. Jeg blev 
på ingen måde chokeret, for det smagte 
forbløffende godt, og gentagne gange greb 

jeg i skålen med mit pandekagebrød efter 
mere velsmag.

En af de ting jeg også husker fra det be-
søg er, at bonden var vældig interesseret i 
at vide, hvor meget en dansk kvinde koste-
de. Han havde allerede en del koner, men 
de var alle sammen sudanesere, så hvorfor 
ikke få sig noget fornyelse fra Danmark.

Jeg må indrømme, at jeg var nødt til at 
tage samtalen fra den humoristiske side, og 
efter maden udviklede det sig til en hyg-
gelig snak fra divanerne med hver vores 
vandpibe. Det var lidt vanskeligt for ham 
at forstå, at vi ikke talte om medgift, når 
vi giftede os i Danmark. Han gik endda så 

langt, at han ville overveje, om han skulle 
tage til Danmark og forsøge sig på trods af 
mine mærkelige holdninger.

Men gedemaven var velsmagende, så 
da jeg hørte, at man spiser kallun eller ko-
maver i Molise, var jeg selvfølgelig interes-
seret i at genopleve denne gastronomiske 
erindring fra min ungdom.

Inden jeg kom frem til restauranten, 
blev jeg spurgt, om jeg mente det alvorligt. 
Samtidig fik jeg at vide, at hvis der var et 
sted, hvor man trygt kunne spise, var det 
hos Maria på Aciniello i Campobasso.

På trods af snakken var mine forvent-
ninger store. Men allerede ved serveringen 

4
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En tallerken med komave ser egentlig gan-
ske lækker ud, men pris dig lykkelig for, at 
dette magasin ikke giver dig mulighed for 
at lugte retten. Et pissoir på et herretoilet 
er det, der kommer tættest på oplevelsen.

Det er stadig muligt at finde små boder i 
Italien, hvor der serveres kalun i forskellige 
afskygninger. Her er det en sandwichbod på 
torvet i Milano, der serverer komave.

blev jeg mistænksom, for der bredte sig en 
lugt som fra et toilet, hvor urinen ikke har 
været skyllet ud siden aftenen før. Jeg var 
dog standhaftig. Når folk i Molise kan sætte 
pris på den slags og har gjort det i genera-
tioner, så måtte der vel være noget, jeg bare 
skulle overvinde.

Jeg spiste min portion uden at blive dår-
lig. Men hele det efterfølgende døgn for-
nemmede jeg den frastødende lugt - og jeg 
gør det ikke igen.

Én ting er dog sikker: Maria på Aciniel-
lo får min varmeste anbefaling. Jeg fik flere 
andre retter, som var meget velsmagende, 
og de rettede på alle måder op på oplevel-

sen. Men det er nok en god idé at gå uden 
om Trippa, som retten hedder på italiensk. 
Med mindre man er blottet for lugtesans. 
Dyremaver skulle være det sundeste kød, 
man kan spise. Når en ulv har nedlagt sit 
bytte, spiser den som det første dyrets ma-
ve. Instinktivt ved den, at her er de vigtige 
mikroorganismer, fedtstoffer og proteiner, 
som endelig ikke må gå til spilde. Ved at 
iagttage hundes adfærd er der også skabt 
en erfaring om, at hunde holder op med at 
spise hestepærer, hvis de bliver fodret med 
komaver eller kallun. De søger instinktivt 
mod næring, som virker vedligeholdende 
for deres egen organisme, og så kan de til-

syneladende bedre lide maver end heste-
pærer.

Det har mennesker også altid vidst. Så 
rundt omkring i verden er der hundrede-
vis af navne på retter lavet på kallun. Når 
jeg tænker mig om, har jeg alligevel andre 
steder i Europa spist komave. I Frankrig 
har jeg fået andouille, der kan minde om 
en spegepølse. Her er kallunen mikset 
med skært kød, hvorefter pølsen er røget. 
Eller andouillette, som er i stil med en løs, 
fedtfattig medisterpølse baseret på kallun, 
skært kød og andre indvolde.

I Skotland er en af de almindelige retter 
Haggis, hvor hjerte, lever og lunger blan-
des med andre ingredienser og fyldes i en 
fåremave.

I England har der endda dannet sig en 
lille fanklub, som kalder sig The Tripe 
Marketing Board. Den angriber emnet fra 
en humoristisk side og forsøger derigennem 
at få kallun tilbage i slagterdisken. De ind-
rømmer dog, at udviklingen går langsomt 
og undgår behændigt at snakke om bagsi-
den af medaljen. Måske er deres erfaring, 
at kunderne kun smager det én gang. n
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E t godt stykke oppe i de centrale Ap-
peniner, lige uden for landsbyen 
Pietrabbondante ligger en meget 

spændende udgravning af noget, der ved 
første øjekast kunne minde om et romersk 
amfiteater med tempel og bymæssig be-
byggelse.

Allerede i 1840’erne begyndte man ud-
gravninger på stedet, og der åbenbarede sig 
et skatkammer af marmorstatuer, lerkar, 
mønter, våben og lignende. Det viste sig, 
at bebyggelsen strakte sig over godt 600 
meter, og at den kunne dateres tilbage til 
det sjette århundrede før vores tidsregning, 
altså sideordnet romernes udvikling af de-
res spæde bystat.

I de første små 500 år levede disse to 
kulturer parallelt med hinanden på hver 
sin side af Appeninerne i det centrale Ita-
lien. Længe var de hinandens fjender, men 
efterhånden udviklede det sig til en gen-
sidig udveksling af kultur. Eksempelvis 

Italien er spækket med udgrav-
ninger fra romertiden, men i 
Molise findes en udgravning fra 
samnitterne. Her oplever man 

tydeligt, hvordan den ene kultur inspirerer 
den anden til fælles bedste.

4

På teatret påtager skuespillerne sig rol-
ler eller ”masker”, og masker har til alle 
tider skabt et ”pusterum” eller ”åndehul” 
for mennesket, når kirkens, statens eller 
andre undertrykkeres pres blev for massivt. 
Masker var og er, også den dag idag, en  
mulighed for at beskrive sider af menne-
skets psyke og udviklingsmuligheder.

lærte samnitterne romerne at producere 
militært udstyr af bronze, mens romerne 
sandsynligvis har lært samnitterne værdien 
af et godt teaterstykke.

Der er i hvert fald opført et romersk in-
spireret amfiteater omkring 200 år før vores 
tidsregning i Pietrabbondante. På det tids-
punkt var Den romerske Republik i fuld 
gang med at bekæmpe alle andre kulturer, 
som ikke lod sig indlemme i den romerske.

Hos samnitterne kan man forestille sig, 
at der har været et blomstrende liv. Mange 
historikere anser Pietrabbondante for at 
være samnitternes hovedstad, dog under 
navnet Bovianum. Pietrabbondante kom 
først til under Lombarderne i 700-tallet, da 
den fik navnet Petra Habundante. Den ro-
merske historiker Plinius den Ældre kaldte 
byen Bovianum Vetus i sine optegnelser, og 
der er ikke tvivl om, at der er tale om den 
samme by.

Opførelsen af selve bykernen har 



MOLISE n VINOVENUE    37   

ITALIENS CENTRALE SYD

M
O

LISE



38  VINOVENUE n MOLISE

ITALIENS CENTRALE SYD

M
O

LISE



MOLISE n VINOVENUE    39   

ITALIENS CENTRALE SYD

M
O

LISE

fundet sted, mens samnitterne har arbej-
det som gladiatorer. Det omfattende arbej-
de med teatret er påbegyndt omkring 100 
år efter, at de endelig tabte kampen mod 
romerne i 290 før vores tidsregning, og det 
var færdig da Romerriget stod på magtens 
tinde i år 95 efter vores tidsregnings begyn-
delse.

Fuldt udbygget kunne teateret huse 
2.500 tilskuere, som hver havde deres 
plads på marmorblokke udhugget som 
komfortable stole. Hver række af stole var 
markeret med rang, så dommerne havde 
en, præsterne en anden og så fremdeles. 
Akustikken har været fænomenal, så alle 
tilskuere har fint kunnet høre, hvad der 
blev sagt på scenen.

Templet er opført samme sted, hvor et 
tidligere tempel havde været. Det blev dog 
ødelagt under Hannibals angreb på Den 
romerske Republik i 217 før vores tids-
regning. Det har været en imponerende 
marmorbygning på 22 gange 35 meter med 
magelig plads til mindst 800 mennesker.

Templet har været dækket med tunge 
bjælker og fliser, og hver eneste bygnings-
del har vejet mere end 50 kilo. Uden for 
templet har der været butikker, som sand-
synligvis har leveret både udstyr til hus-
holdningen og delikatesser til en glad aften 
i teatret.

Hele denne spændende historiske do-
kumentation er bevaret helt frem til vores 
tid, fordi området på et tidspunkt er blevet 
dækket af et jordskred. Udgravningen har 
fundet sted gennem mange perioder siden 
1840’erne, og det er ikke vanskeligt at 
forestille sig de livlige aktiviteter, der en-
gang har fundet sted på denne ualmindelig 
smukke placering med udsyn over hele den 
vidtstrakte dal. n

Teatret ligger så tilskuerne kan skue ud 
over dalen, mens de også kan følge med i 
udviklingen på scenen. Placeringen er i 
sandhed imponerende og velvalgt.

4
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B esøgende undrer sig, når de ser de 
spinkle stativer, der står langs ky-
sten flere steder ved Adriaterhavet. 

Alene i Termoli havn står der tre ved siden 
af hinanden, og de kan ikke undgå at væk-
ke spørgsmål. Hvilken slags fisk bruges de 
til, og hvorfor sejler de ikke bare ud på ha-
vet og fisker ligesom alle andre?

Indretningerne kaldes trabucco og på-
stås at have eksisteret siden den gang, fø-
nikkerne indførte dem tilbage i det sid-

Ved 
Termoli 
fiskes 
der med 

en traditionel metode, 
der er så kystnær, 
som det overhovedet 
kan lade sig gøre. 
Fisk herfra er trans-
porteret så kort det er 
mulig, så den bliver 
ikke friskere.

Her kan du som fisker både nyde havet, 
solopgangen og stilheden, samtidig med at 
du er på arbejde - helt uden at blive søsyg. 
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ste årtusinde før vores tidsregning. Sik-
ker dokumentation fortæller dog først om 
trabucco i 1700-tallet. Men uanset hvem, 
der har ret, så er metoden intet mindre end 
genial.

Der konstrueres en lang gangbro, så 
fiskerne kan komme ud, hvor der er fem 
seks meters vanddybde. På gangbroen an-
bringes nogle lange ”antenner” med trisser 
ude på enden. Mellem ”antennerne” løber 
et net, som kan hæves og sænkes med et 
reb, der løber gennem trisserne. Herefter er 
det fast arbejde. Der skal holdes øje med, 
hvad der sker i havet, og reageres hurtigt.

Når fiskene står de rigtige steder, hæves 
nettet så hurtig som muligt, så de fede fang-
ster ikke smutter. Når nettet er helt oppe 
hentes fangsten ind med en lang hov.  

For fiskerne er fordelene med denne 
fangstmetode, at de ikke er så afhængige af 
vejret. De kan også fiske med lys om nat-
ten, hvor fiskene søger hen mod lyset.

Metoden er dog ikke længere produktiv. 
De indretninger, der kan ses langs kysten 
i dag, vedligeholdes kun af hensyn til kul-
turarven og turisterne. Ingen af de gamle 
fangstmetoder kan konkurrere med de su-
pereffektive industritrawlere, der forsyner 
os med billig fisk. 

Men hvem ved, om ikke det ændrer sig 
den dag, det går op for os, at vi er ved at 
gøre havene til biologiske ørkener, som end 
ikke de mest effektive fartøjer har chance 
for at opdrive en levende fisk i. n

4

Fangstmetoden er 
enkel og selv om 
trabucco’erne i dag 
kun vedligeholdes 
og bruges til glæde 
for kulturarven og 
turisterne, kan det 
stadig lade sig gøre, 
at fange det man 
med rette kan kalde 
frisk fisk.
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E n af de helt store ferieoplevelser Mo- 

lise har at byde på, er et besøg på 
Tremiti. Øgruppen er en samling for-

kastninger, som formentlig er dannet under 

Krystalklart vand, svalende 
nåleskov, gamle ruiner, kloster, 
grotter og fortryllende udsigter 
er nogle af de attraktive oplevel-

ser, de fire Tremiti-øer ud for Molises kyst 
byder besøgende på.

et jordskælv for millioner af år siden. Der-
af også navnet, som på italiensk betyder 
rystelser. 

Det er kun to af øerne, San Domino 
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Tremiti-øerne er meget små. Den største er 
San Domino, som er på størrelse med 30 
fodboldbaner, så når færgen lægger til er 
det med at være først på de gode opholds-
pladser om sommeren. I det perspektiv 
er 400 fastboende vel heller ikke så få 
endda. Hvis alle spillere og dommere var 
ude på de 30 fodboldbaner samtidig ville 
antallet komme op på 750. Tremiti bliver 
altså tæt befolket i højsæsonen.

4 og San Nicola, der er beboede. Capraia 
og Pianosa Cretaccio er ubeboede, og siden 
1989 har vandområderne omkring dem væ-
ret beskyttet på grund af den særligt værdi-
fulde havbiologi.

San Nicola er det administrative cen-
trum for øgruppen, hvor både rådhuset og 
de officielle kontorer har til huse. Det er 
også her, hovedparten af de fastboende bor. 
Antallet er dog ikke overvældende. Befolk-
ningstallet ligger nemlig kun på omkring 
400 mennesker på øerne. Det antal dobles 
mange gange, når sommerens tilrejsende 
vælter ind med færgerne.

De opholder sig dog fortrinsvis på den 
største ø, San Domino, hvor mere end 90 
procent af overnatningsmulighederne for 
turister er placeret. Det er også her, færger-
ne om sommeren glider ind og ud af havnen 
i en lind strøm. Hovedparten af trafikken 

kommer fra Termoli i Molise. Her sejler 
skibene året rundt. Men i højsæsonen sej-
les der også fra havnene Pescara, Ortona 
og Vasto i Abruzzo. Er man til den hurtige 
transport, er der helikopter fra Foggias 
Gino Lisa lufthavn. Prisen herfra er over-
raskende lav – 375 kroner hver vej. Men 
der skal bookes i god tid, for der er kun 15 
sæder i maskinerne, og de fastboende be-
nytter gerne denne mulighed.

Der er ingen tvivl om, at turisterne kom-
mer på grund af vandet, som om somme-
ren lokker med sin behagelige temperatur 
omkring de 25 ºC. Den mest populære ak-
tivitet er derfor dykkerture med båd. Sand-
strandene på øerne er begrænset til to på 
San Domino, og i sæsonen er de temmelig 
overfyldte. Så det kan svare sig at leje en 
båd, sejle ind i en lille vig, og derfra sprin-
ge direkte i det krystalklare vand.

Der er ikke generende biltrafik på øer-
ne, for der er ingen lange afstande. De få, 
der kører rundt, benyttes af hoteller, som 
fragter gæster til og fra færgerne.

Øerne har dog ikke altid været dette tu-
ristparadis. På grund af placeringen langt 
fra land, har Tremiti været benyttet som 
fangeø. Og til andre tider af religiøse med 
ønske om at trække sig tilbage i stilhed.

Den første fange de historiske kilder om- 
taler, var kejser Augustus’ barnebarn Ju-
lia den Yngre, som blev placeret på øen, 
efter det blev afsløret, at hun havde en af-
fære med den romerske senator Decimus 
Junius Silanus. Eftertidens historikere me-
ner dog, at det er mere sandsynligt, at det 
skyldes, hun samarbejdede med sin mand 
Lucius Aemilius Paullus om at vælte kejser 
Augustus. Som barnebarn af Augustus blev 
hun forvist til Tremiti, mens hendes mand 
blev henrettet.

Senere blev det den katolske kirke, der 
overtog livet på øerne. I 800-tallet etable-
rede benediktinermunke et kloster, som 
i 1237 blev overtaget af cistercienserne, 
efter benediktinerne alt for længe havde 
levet et dekadent liv.

De følgende 100 år oplevede munkene 

gentagne overgreb fra dalmatinske pirater, 
som endte med at brænde klosteret ned i 
1334. I 1412 genopførte en gruppe augu-
stinere klosteret, men denne gang blev det 
opført som et fort, hvilket viste sig at være 
meget effektivt.

Det modstod et voldsomt angreb fra en 
ottomansk flåde i 1567, hvor tyrkerne måt-
te drage slukørede væk med uforrettet sag.

I 1783 besluttede kong Ferdinand den 
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Fjerde af Napoli at etablere en fangelejr 
på øen. Afstanden til fastlandet ville være 
uoverkommelig at svømme for de fleste, så 
den funktion blev senere kopieret af flere 
andre regenter.

Senest af Mussolini som fandt på at iso-
lere hundredevis af homoseksuelle mænd 
på San Domini. En af hans kongstanker 
var, at i Italien var der kun ”rigtige mænd”.

 Lejren blev dog lukket allerede efter 

et år, og det er vanskeligt at se storheden i 
Mussolinis tanker. Han havde nemlig med 
sin beslutning medvirket til dannelsen af 
det første italienske samfund, hvor homo-
seksuelle mænd levede uden at skulle un-
dertrykke deres seksualitet.

I dag er Tremiti et ferieparadis fortrins-
vis for italienere. Det er ukendt uden for 
landets grænser, og en aktiv lokal befolk-
ning har tænkt sig, at sådan skal det ved-

blive. I 2012 forsøgte ”visionære” lokale 
politikere, at fremsætte et beslutningsfor-
slag om at udstykke grunde til en samlet 
værdi af 30 millioner kroner, men det af-
fødte en så enorm protest hos beboerne, 
at da udbuddet blev offentliggjort, vovede 
ingen at byde. 

Og det på trods af, at det ville blive de 
mest attraktive byggegrunde på Italiens 
østkyst - og det siger ikke så lidt. n
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De 
fleste af 
Molises 
byer er 

udsprunget af livet 
omkring en borg på 
toppen af et bjerg. 
Herfra havde her-
skerne det bedste 
overblik og gode 
muligheder for at 
forsvare sig mod 
fjender.

4

G ambatesa er en landsby på toppen 
af et bjerg i Molise. I den gamle by-
del er gaderne smalle og løber i en 

stjerne ud fra den gamle borg. Indtil 1990 
var borgen beboet af familien, som havde 
ejet den de seneste århundreder.

Men da Italiens ministerium for kultu-
rel rigdom og aktiviteter blev opmærksom 
på, hvilken skat borgen indeholdt, gik man 
i gang med en købsforhandling, for at 

Det er en ufattelig kulturrigdom der gemmer 
sig i den gamle borg, som indtil for få årtier 
siden stod faldefærdig og glemt på toppen af 
et lille bjerg i det sydlige Molise.
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ende med at bevilge 
en formue for at få den 
restaureret.

Det helt usædvanli- 
ge ved dette imponeren- 
de bygningsværk er de  
velbevarede fresco-male- 
rier, der blev malet i 1550 
af en kendt italiensk maler 
ved navn Donato di Copertino. 

Han var en af samtidens helt 
store kunstnere, som sandsynligvis 
har arbejdet sammen med en anden af 
de store, Giorgio Vasari. Der er i hvert fald 
elementer i frescomalerierne i Gambatesa, 
der minder om de dekorationer, Vasari har 
malet i Palazzo della Cancelleria i 1546 i 
Rom – byens første renæssancepalads, der 
i dag er udtaget som Verdenskulturarv og 
ejet af den katolske kirke.

Denne sammenhæng med en af Roms 
fineste bygninger fra den tid vidner om, at 
velstanden må have været enorm i Gam-
batesa. Indtægterne havde de, fordi de be-

Vægmaleri af opførelsen af Peterskirken 
i Rom, hvor obelisken står til venstre for 

trappen op til kirken. I 1586 blev den 25 
meter høje og 40 tons tunge obelisk 

flyttet af 900 mand og 150 heste.

Prudencia - Forsigtighed. Fortitudo - Styrke. Caritas - Velgørenhed.

Paletten af farver, som ma-
lerne brugte, da de malede 
frescomalerierne, er 
indsat som en roset i et 
af lofterne i paladset.

skattede transporten af kvæg og får gennem 
deres land, når andre godser skulle flytte 
dyrene forår og efterår mellem bjerglandet 
i det nordlige Molise og de flade Tavoliere 
sletter i Puglia.

Beskatning af nødvendig transport var i 
det hele taget en vigtig indtægtskilde, og de 
der havde beliggenheden til det, beskattede 
alle typer transport. Gambatesa var en me- 

get attraktiv borg, for- 
di den lå, som den 
gjorde. Derfor var det 
også en af Syditaliens 
rigeste herremænd, der 

ejede den i 1500-tallet, 
da fresco-malerierne blev 

malet.
 Hans navn var Vincenzo 

di Capua, og gennem succes-
fulde ægteskaber lykkedes det 

ham at få fingre i adskillige ejen-
domme og ende som hertug af Termoli.
Der er dog ingen tvivl om, at velstanden 

fik en ende, og da staten overtog ejendom-
men, var det kun nogle enkelte rum, der 
var i anvendelse. 

Sådan må det have været længe, for der 
hvor ejeren havde adgang til pejs, var væg-
gene banket ned og pudset op igen. Det 
var en kendt måde at forsøge at forhindre 
pesten i at sprede sig, og den sidste pest-
epidemi landede i Italien i første halvdel af 
1700-tallet. n

4
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Charentes er et skønt fransk vindistrikt, som først virker bekendt for 
de fleste, når det bliver nævnt sammen med Cognac. Det ligger nord 
for Bordeaux og har gennem de seneste mange århundreder  
fokuseret drueproduktionen som grundlag for den berømte spiritus. 
Vinproduktionen baserer sig i langt overvejende grad på hvidvine 

af sorterne Ugni Blanc, Folle Blanche, Colombard, Sémillon, Sauvignon Blanc og 
Chardonnay. Kvaliteten af vinene er i hastig vækst, fordi avlerne nu ønsker at sprede  
risikoen, og ikke være så afhængig af Cognac-omsætningen.
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Søtoftevej 74 · 4100 Ringsted · Tlf: 7022 4040 
info@vinovenue.dk · vinovenue.dk

Med en kystlinie, der strækker sig fra floden Garonne i syd til La Rochelle i nord, er kystlinien ud for Charentes et af Frankrigs mest 

attraktive ferieområder. Området tiltrækker så mange ferierende, at de ikke alene holder en enorm hotelsektor i gang, men også en stor 

muslinge- og østersproduktion. Når det kommer til østers og muslinger, er franskmændene Europas nummer et, og den bedste vin til 

østers og muslinger er hvidvin. Den laver de i Charentes.
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