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Han er halvt bergenser, halvt fransk greve, og jobber selvsagt som vinhandler. Nå gir Nicolas ut bok 
om vindrømmen. – Drikk oftere, men mindre og bedre, råder han.     SIDE 2 OG 3

Møtte 
sin helt 
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   vindrømmen

Dina og MathilDe Pettersen.

Realiserer

41661982



FRANSK  
GREVE:  

Her er coveret 
på den  

alternative 
vinboken.

I dag er det Leidulf og Leif som 
har navnedag. Begge navn er 
norrøne, Leidulf er sammensatt 
av «lei», vei» og «ulv», mens Leif 
er en kortform av navn på – eif/
leiv, «arving, etterkommer». 
Det er 177 menn som har 
Leidulf som første fornavn. 
107 menn som har Leidulf som 
eneste fornavn.
Det er 15 792 menn som 
har Leif som første fornavn. 
4466 menn som har Leif som 
eneste fornavn.

LEIF
LEIF

om

NAVNEDAG

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000% år

UTVIKLING: Leif
Historisk
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Avd. leder:  
Arild Hamre 
E p o s t :  
m e g . d e g @ b a . n o     
Tlf: 55 23 51 73meg & Deg Karen Mortensen Tove Gulbrandsen Eivind Pettersen

Avd. leder:  
Eivind Pettersen 
Epost:  
meg.deg@ba.no     
Tlf: 55 23 51 73

Leif 
Gunnar 
Borgen er 
daglig leder 
i Osbadet.
Alder: 
43 år.
Sivilstatus: 
G i f t  med 
Nina, har fire barn som heter 
Vegard, Camilla, Ørjan og Bør-
ge.
– Jeg er oppkalt etter min farmor 
og farfar. De het Leon og Gun-
vor.
Trives du med navnet ditt?
– Ja, jeg er komfortabel med 
navnet. Da jeg var barn likte jeg 
ikke så godt å ha dobbeltnavn 
fordi jeg syntes kombinasjonen 
av navnene var litt tungvint. 
Men i voksen alder er jeg godt 
fornøyd med å hete Leif Gun-
nar. Jeg har alltid brukt begge 
navnene.
Kallenavn? 
– Noen av kameratene mine 
hadde et par forsøk på å kalle 
meg «Leffi», men det ble liksom 
ikke noe fast.
Leif betyr «etterkommer eller 
arving», hva tenker du om 
det? 
– Ettersom jeg har fire barn vil 
jeg si at betegnelsen passer vel-
dig bra.
Kjenner du mange som heter 
Leif?
– Jeg kjenner ingen andre som 
heter Leif Gunnar. Men jeg spil-
ler oldboysfotball med en Leif 
Erik. Ellers vet jeg om en del 
som heter Leif, men har ingen 
kolleger eller nære venner som 
heter det.
Hvis ikke Leif Gunnar, hva 
da? 
– Jeg har hørt rykter, men ikke 
fått bekreftet, at de vurderte å 
kalle meg Bjørn. Da tenker jeg 
at jeg tidlig burde begynt å spille 
tennis, ettersom navnet mitt ville 
blitt Bjørn Borgen.

THERESE KNUTSEN

Han er ikke snau, den fransk-bergen-
ske greven, som påstår vi får et bedre 
liv om vi nyter vin litt oftere. 
Nicolas Mahé de Berdouaré hevder 
det er hans mor Elin fra Krokeide som 
har inspirert ham.

– Ja, jeg skriver en bok om vin, 
men den er ikke en vinbok., sier han 
til BA. 

«Drømmer du nok?» er tittelen 
på den ganske personlige boken som 
lanseres i disse dager.

LIVSSTIL: – Drikk oftere, mindre 
og bedre. Hva mener du med det?

– Man skal åpne en flaske litt ofte-
re, ikke bare fredag og lørdag. Man 
trenger ikke drikke opp hele flasken. 
Tenk at kun det beste er bra nok for 
deg. Gode viner fins på alle nivåer. 

– Hvorfor trenger vi å lese enda 
en bok om vin?

Nicolas utdyper: – Vinbøker hand-
ler tradisjonelt om vin. Dette er en 
bok om alt rundt vinen, fra filosofi 
til mennesker, sier han. 

Nicolas har jobbet med vin i nesten 
20 år, fra Sveits, Tyskland, Frankrike 
og Norge til Sør-Afrika. 

– Jeg har lært veldig mye av vel-
dig mange. Det spennende med vin 
er at du aldri blir utlært, du må være 
ydmyk og ta inn noe nytt hele tiden, 
sier han. 

Nicolas har ikke lyst til at folk sov-
ner etter fem minutter fordi han kun 
skriver om gjæringstider.

ÅPENHET: – Under mine vinkurs 
har jeg oppdaget at folk ikke tør å 
uttale seg om vin. De sier: «Jeg liker 
vin, men blir aldri noen stor vinkjen-
ner.» Folk leser vinspalter av journa-
lister som bruker altfor vanskelige ord 
og snobberi. 

– Jeg synes folk bør ha litt mer 
selvtillit. All begynnelse er van-
skelig, men ta deg tid og skjønn 
at vin er mye mer enn alkohol. Ja, 
en kulturarv.  Vin og religion er et 
grunnleggende tema. Vin er nevnt 
440 ganger i Bibelen. 

– Noah var den første vinbonden 
på jorden. Han plantet en vinstokk 
og drakk seg full. Mennesker snubler, 
ingen er perfekte. Slik er det med vin, 

også. Det er lov å feile, og lære av sine 
feil. 

PERSONLIG DRØM: – Hva er din 
vindrøm?

– Personlig kommer jeg nærmere for 
hver dag. Jeg startet firmaet Norfra for 
ti år siden. Spennende å få nordmenn 
til å se på Frankrike og vin på en annen 
måte. 

– Jeg er imponert over nivået i 
Norge i dag, med alle sine vinklubber. 
Nordmenn liker å reise, liker å prøve 
nye ting.

Ifølge Nicolas er bestillingslisten 
til Vinmonopolet kanskje den beste 
i hele verden. 

– De har nesten 14 000 produkter, 
et antall man ikke får noe annet sted 
i verden. Og Bergen har Norges beste 
vinmonopol i Valkendorfsgaten. Det 
sier mye!  Nicolas mener alkoholpoli-
tikken vår er hyklerisk. Staten tjener 
enorme summer, samtidig som altfor 
mye smugles inn. 

– For en importør som driver en lov-
lig virksomhet, og bidrar med 30 mil-
lioner kroner til fellesskapet gjennom 
alkoholavgift og moms, blir dette feil. 
Avgiftene burde vært på svensk nivå, 
det hadde alle tjent på.

INSPIRASJON: – Min far kommer 
fra en vinhandlerfamilie i Bordeaux. 
Min mor dro til Frankrike som 20-
åring i 1966. Vin for meg har en lang 
tradisjon og kulturarv. Jeg har arvet en 
veldig flott vinkaraffel, som har vært i 
familien i årtier. Har regnet ut at den 
har vært i bruk nesten 8000 søndager. 
Skulle likt å ha vært en vinflue, og sett 
hvilke viner som har blitt skjenket fra 
den opp gjennom årene.

– Er bergensere vinelskere?
– Ja, latinske både når det gjelder 

vin og humor. Når de snakker har 
de ofte et smil i ansiktet. Å reise fra 
Oslo til Bergen er som å komme til 
en ny planet.

EIVIND A. PETTERSEN 
meg.deg@ba.no

– Drikk oftere og bedre!

KLENODIUM: Denne vinkaraffelen har vært i famili-
ens eie i årtier, og brukt 8000 søndager.

Den fransk-bergenske greven Nicolas 
Mahé de Berdouaré har skrevet vinboken 
«Drømmer du nok?» 

ENDELIG «HJEMME: – Fantastisk å være i Bergen igjen, mener                                   Nicolas Mahé de Berdouaré omgitt av bergenske mor Elin Mahé de Berdouaré og tante Vibeke Halaas fra Trondheim. I dag 
signerer han boken sin. I Bergen, selvsagt.  FOTO: TOVE GULBRANDSEN
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9. oktober
1989: 
Sametinget ble 
første gang åpnet 
9. oktober 1989 i 
Karasjok av H.M. 
Kong Olav V (bil-
det).

1000:
Leiv Eiriksson (bildet) seilte vestover og 
skal ha kommet til 
Amerika (Vinland). 
Ifølge Eirik Raudes 
saga seilte Leiv 
Eiriksson til Norge 
i 999, ble hirdmann 
hos Olav Tryggva-
son, tok ved kris-
tendommen og fikk 
i oppdrag å innføre den på Grønland. Da 
han året etter seilte tilbake, kom han ut 
av kurs og oppdaget Vinland, som han 
kalte det. Rester av den norrøne boset-
ningen ble oppdaget av Helge Ingstad i 
1960 på LÁnse aux Meadows på nord-
spissen av Newfoundland.

1964:
USAs president 
Johnson (bildet) 
proklamer te 9. 
oktober som offi-
s iel l  minnedag 
over hele landet til 
erindring om Leiv 
Eirikssons oppda-
gelse.

1987: 
President Ronald Reagan innstiftet Leiv 
Eiriksson-dagen i USA til ære for ameri-
kanere av skandinavisk opprinnelse.
– I dag er kulturen i Danmark, Finland, 
Island, Norge og Sverige en del av den 
amerikanske og en viktig del av vår fel-
lesarv. Folk fra de nordiske land har lagt 
sitt tradisjonelle mot og sin eventyrlyst 
til våre egne nasjonale karaktertrekk. Vi 
føler stolthet over vissheten om at Leiv 
Eirikssons ånd fremdeles lever blant alle 
amerikanere, sa president Reagan.

1989:
Et fremmed romskip bemannet med 
kjemper med bitte små hoder hadde vært 
på besøk i Sovjetunionen. Det sovjetiske 
nyhetsbyrået TASS meldte at sovjetiske 
forskere bekreftet opplysningene som 
var blitt mye omtalt i sovjetisk presse.
– Vitenskapsfolk har bekreftet at et 
uidentifisert flygende objekt, en såkalt 
UFO, har landet i en park i den rus-
siske byen Voronesj 480 kilometer sør-
øst for Moskva. De har også undersøkt 
landingsstedet og har funnet spor etter 
fremmede som hadde tatt en kort tur 
rundt i parken, skrev TASS.
Innbyggerne i byen så en stor skinnen-
de kule eller tallerken sveve over byen. 
Øyenvitner fortalte at UFOen landet i par-
ken og at tre menneskelignende vesener 
og en liten robot kom til syne. De men-
neskelignende vesenene var mellom tre 
og fire meter høye, men hadde svært 
små hoder. Ifølge Genrikh Silanov som 
ledet Voronesj geofysiske laboratorium 
hadde forskerne funnet et 20 meters 
avtrykk med fire skarpe fordypninger og 
to ukjente steiner. Nærmere undersøkel-
ser viste at dette steinmaterialet ikke fin-
nes på jorda. 

MIDDAGSTIPSET: Suppelapskaus DAGEN i dag
Suppelapskaus er mat for 
små og store mager. Pote-
ter, kjøtt og grønnsaker i 
en blanding - lett å lage, 
lett å spise! 
Ingredienser til 
to porsjoner:
300 g renskåret svinekjøtt 
i strimler 

1 båt hvitløk 
1 ss olivenolje til steking 
3 dl kjøttbuljong (utblan-
det) 
1 pk. frossen lapskaus-
blanding 
1 ts provencekrydder 
¼ ts salt 
¼ ts pepper FO
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Slik gjør du:
1. Finhakk hvitløken og fres den i en 
kjele med olje. 
2. Tilsett buljong, og la det koke 
opp.
3. Ha i grønnsakene, kjøttet og kryd-
deret og la det trekke 4-5 minutter til 
suppen har blitt litt jevnet. Smak til 
med salt og pepper.
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«Man skal åpne en flaske 
litt oftere, ikke bare  
fredag og lørdag.  
Men man trenger ikke 
drikke hele flasken.»

NICOLAS, vinelsker og forfatter

fakta
NICOLAS MAHÉ 
DE BERDOUARÉ
n Født 19. desember 1968. Samboer, 

to barn. Utdannet siviløkonom, tidlige-

re offiser i det franske flyvåpenet.

n Halvt bergenser og halvt fransk. 

Moren Elin Riber Stødle kommer fra 

Krokeide, faren Eric var greve og 

kommer fra Bordeaux i Frankrike.

n Da Nicolas kom til Krokeide gjorde 

stedet så dypt inntrykk at han ble 

værende i Norge, og har bodd her de 

siste 15 årene.
n Jobber i dag som vinimportør i 

Oslo, og driver sitt eget firma som 

blant annet har lansert sin egen cog-

nac, Erling Skakke.

– Drikk oftere og bedre!

PENGENE TILBAKE: Oslo (BA): 
Norges nest største dagligvarekjede 
mener konkurransen er så hard at 
den ser seg nødt til å lansere en helt 
ny type garanti: Få pengene tilbake 
hvis maten ikke smaker godt.

– Konkurransen i bransjen er 
så hard at vi må strekke oss stadig 
lengre for å vinne folks gunst, sier 
informasjonsdirektør Vidar Ullenrød 
i Coop til VG.

Garantien innebærer at du kan 
spise opp alt, og hvis du ikke er for-
nøyd med smaken, kan du få pen-
gene tilbake. Forbrukerombud Bjørn 
Erik Thon mener garantien er helt 
grei så lenge Coop holder det de 
lover.  (ANB-NTB)
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