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Livet er en kamp
- men en hyggelig kamp!
Grev Nicolas Fredrik Mahe de Berdouare vil snakke om livet.
Om vin. Og om cognac. 36-åringen ønsker å dele sin kunnskap
og lidenskap med vinglade nordmenn. Oslo-firmaet Vinhuset
NoFra AS er i ferd med å bli et av Norges største innen
bransjen, og 4. november 2004 ble verdens første cognac
som skal serveres avkjølt, lansert!

- Jeg er bare
et bindeledd
mellom fortiden
og fremtiden, sier
grev Nicolas. For han
er en ekte greve. Født
og oppvokst i Bordeaux i
Frankrike, med fransk far og
norsk mor. Familiens historie går
mer enn tusen år tilbake, og omfatter
både deltakelse i korstog, en hovedstad
oppkalt etter familien (Mahebourg på øya
Reunion), sterk lojalitet til landets herskere gjennom alle århundrer, og et vinslott
og dyktige vinhandlere. Tittelen "vinhandler" er fra gamle dager og har gått i arv fra
hans elskede bestefar, som ble svært stolt
og glad, da han fikk vite at Nicolas ønsket
å føre familiens vintradisjon videre.

De møttes i Casablanca
La oss gå litt tilbake i tid, til den gang
familiene Mahe de Berdouare og Rieber
Stødle holdt til i Marokko, hvor de hadde
forretningsinteresser på hver sin kant. Vi
skriver 1966, og to unge mennesker er i
ferd med å bli forelsket i hverandre. Historien er som tatt ut av en klassisk romantisk film. Stedet er Casablanca. En
vakker norsk jente har møtt en kjekk
fransk greve. De gifter seg. I 1968

får de sin første sønn, og gir ham navnet
Nicolas. Han er arving til grevetittelen,
og blir altså født inn i denne ikke helt
vanlige familien.

Familiesamhold
Familien har alltid vært opptatt av å
holde sammen og støtte hverandre. For
Nicolas var søndagsmiddagene hos bestemor og bestefar et høydepunkt. - Der
var besteforeldre, foreldre, lillebror,
gamle tanter og onkler, og et stort hus
med en masse gamle ting. Jeg elsket familiemiddagene. Følte meg satt tilbake i
tid, og det var deilig å få et avbrekk fra
hverdagen. Jeg er veldig glad for at jeg
er født inn i denne familien, sier han alvorlig, og tar imot vannglasset kelneren
kommer med. Han er også svært glad for
alle somrene han tilbrakte i sommerhuset på Krokeide i Fana - halvt bergenser
som han er. Dit kom familie fra Bergen,
Trondheim, Tyskland og Bordeaux, og de
tilbrakte verdifull tid sammen. At vi snakker om en ekstraordinær familie blir ekstra tydelig når han forteller om bestefarens begravelse. - Vanligvis kler folk seg i
svart og er alvorlige under en begravelse.
Vi drakk en masse champagne som løsnet på stemningen, og vi lo og gråt om
hverandre, mens vi fortalte historier om

bestefar, ler Nicolas, som smakte champagne første gang halvannet år gammel.
Pappa tok bilde av en gutt som skjærer
grimaser av det fæle han nettopp har fått
smake, og i fotoalbumet står det skrevet
under bildet: "Nicolas, 1970, fremtidig
vinhandler."

Min andre mor
Hos familien i Bordeaux bodde også tjenestefolk, og marokkanske Zara var en
av dem. Før hun kom til Nicolas' familie
hadde hun det veldig dårlig. Blant annet
opplevde hun å bli leid ut av sin egen mor,
som slave til en plantasjeeier i Marokko.
Eieren trengte Zaras arbeidskraft. Men i
Bordeaux ble hun sett på som et familiemedlem. - Hun er den beste kokken som
finnes, og den mest reflekterte person
jeg kjenner. Hun er min andre mor, sier
Nicolas, og forteller videre om da bestefaren lå på dødsleiet. - Zara ville ikke
forlate familien før bestefar var død. De
var sterkt knyttet til hverandre. Samtidig
hadde hun dyp respekt for ham som sin arbeidsgiver. Hele familien var samlet inne
på rommet hans da han lå på det siste,
men Zara ville ikke gå inn i rommet. Hun
var redd det ville være respektløst. Hun
sto i stedet skjult bak døren og gråt. Bestefar oppfattet situasjonen og kalte på
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Navn: Grev Nicolas Fredrik Mahe de Berdouare
Født: 19. desember 1968
Bosted: Oppvokst i Bordeaux, bosatt i Oslo
Sivil status: Samboer, stefar til en liten gutt
Utdanning: Siviløkonom fra Handelshøyskolen INSEEC i Bordeaux, bedriftsøkonom MBA fra Kasse I i
Tyskland. Offisers grad i det franske flyvåpen.
Yrke: Vinhandler, eier av Vinhuset NoFra AS
Interesser: Vin og cognac. Rugby, boksing og
annen idrett som gir overskudd til en travel
mann.
Aktuell med: Bacalao Cognac, som skal serveres
avkjølt. Den aller første i sitt slag!
Livsmotto: Livet er en kamp - men en hyggelig
kamp! (La vie est un combat - mais un combat
sympathique I)
www.vinhusetnofra.no
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