
Når den ny vin blomstrer 

 

I Berkeley, California, syder og gjærer det i nedlagte industribygg.  Eksperimentelle 

vinmakere tar her opp kampen mot Napa Valley. 

 

Av Thor Holt 

 

Førsteinntrykket av byen Berkeley kan overraske. Stedet er mest kjent for eliteinstitusjonen til 

University of California, noen vil kanskje tenke på demonstrasjoner i 68-generasjonens ånd 

eller ser for seg et mer høyteknologisk byrom med impulser fra og til Silicon Valley. Få vet at 

odølingen Peder Sæter var blant grunnleggerne av det som skulle bli UC Berkeley; både den 

ikoniske inngangsporten til campus og klokketårnet her bærer hans navn: “Sather Gate” og 

“Sather Tower” – byens mest kjente landemerker. En gåtur langs hovedgaten Shattuck 

Avenue viser få tegn til radikale holdninger eller økonomisk vekst. Et stort antall hjemløse 

har tatt bolig her. Tomme bilselgerlokaler tyder på sviktende leveranse eller dårlige tider i 

bransjen. Et par av de ærverdige kinoene i den svært filminteresserte delen av Bay Area har 

lukket dørene og det såkalte “gourmet ghetto” synes ikke å leve opp til navnet. Selv Alice 

Waters’ berømte restaurant Chez Panisse har mistet sine Michelin-stjerner og leverer kun, 

våren 2022, standardiserte lunsjretter som take-away mens en venter på at pandemien skal 

slippe taket. Langs Shattuck Avenue minner lite om at Berkeley er blant de mest progressive 

og velstående byene i Vesten. 

Et par kilometer nordvest ligger handlegaten 4th Street, langt nok unna til at studenter 

ikke preger gatelivet. Mellom et par møbelbutikker ved tverrgaten Virginia Street ser en 

massene snu. Handlegaten slutten her. Bare noen få fortsetter forbi keramikkstudioene et par 

kvartaler høyere opp. Mot de nedlagte fabrikkbyggene fra 60-tallet, bygd og lansert som 

Berkeleys «Special Industrial Zone» og omtalt av forfatteren Robert Self som del av et 

«amerikansk Babylon.»  Det er dit vi er på vei. 

Lite her minner om fordums storhet. Den eneste logoen som vitner om produksjon i 

storskala tilhører det lokale bryggeriet Trumer. Ut fra byggets fasade å dømme er det usikkert 

om det fortsatt produseres øl her. En Berkeley-kollega med utpreget sans for det lokale 

bryggeriet, blir overrasket over å se fabrikken i en slik tilstand. En katt krysser gaten. 

Jernbaneskinnene ligger fredfulle og speiler seg i solen som skinner fra vest. Et eldre ektepar 

har forvillet seg fra handlegaten noen hundre meter lenger ned. Jeg forklarer dem hvorfor vi 



er her, og begge bestemmer seg for å titte inn i nærmeste fabrikkvindu med hendene mot 

glassflaten. 

– Hva? Har det industrielle Berkeley blitt invadert av vinprodusenter? 

 

Nye tider. «Vinca Minor» kan en lese på vintønnene og -flaskene som står lagret her inne, 

oppkalt etter en eviggrønn halvbusk i gravmyrtfamilien. To langbord står side ved side med et 

hundretalls tønner fulle av vin. Druer tråkkes og vin produseres her inne i det gamle 

industribygget; i helgen forvandles lokalet til vinbar for smakelystne. 

 

– Alle typer mennesker kommer hit, forklarer Cassidy Miller, Vinca Minors assisterende 

vinmaker og barens ansikt utad. 

– Den eneste fellesnevneren er at de deler en interesse for naturvin. 

 

Med en fot i naturen og den andre i San Francisco, representerer Miller en videreføring av 

amerikansk evne og vilje til nytenking, som har preget Californias historie fra El Dorado til 

Silicon Valley. Slank, blond og alltid imøtekommende og smilende, harmonerer fremtoningen 

hennes med en person som følger sitt indre kompass. 

Cassidy Miller er representant for den såkalt «nye, californiske vinen,» laget etter 

biodynamiske prinsipper og gjerne med høyere syre og lavere alkoholprosent enn de mer 

tradisjonelle tungvekterne California er kjent for. Dessuten er den «nye» California-vinen 

gjerne blandingsviner – viner som er laget på forskjellige druer fra forskjellige vinmarker.  

 Miller forklarer at hun sa opp jobben innen foto- og filmproduksjon for å følge 

drømmen om å lage viner som ikke smaker som noen andre. Ideen vokste under pandemiens 

første år, da Miller ble mer og mer misfornøyd med hjemmekontor og dataskjermer i 

hverdagen. Hun fikk et internship her under Jason Edward Charles, eieren av Vinca Minor, 

som i likhet med mange av de «nye» vinmakerne i California lærte om vinproduksjon i 

Europa før de satset selv i USA. Altså er den «nye» California-vinen utenkelig uten 

samarbeid på tvers av landegrenser. 

 Allerede under den første innhøstingen som assistent i Vinca Minor, bestemte Cassidy 

Miller seg for å starte sin egen produksjonslinje, Buddy/Buddy. 

 

– Buddy/Buddy er mitt prosjekt for å lære og utforske fermenteringer. Det var Jason 

som spurte meg om jeg ville prøve å lage min egen vin og jeg ble både overlykkelig 

og vettskremt av tilbudet. Men jeg bestemte meg for å kaste meg i det og 



Buddy/Buddy ble født. Mine prinsipper for vinproduksjon går hånd i hånd med 

livsfilosofien om aldri ta deg selv for seriøst. Jeg jobber kun med frukt og druer dyrket 

frem etter økologiske eller biodynamiske landbruksmetoder, og inngripenen med 

druene i kjelleren er minimal. Dette innebærer spontangjæring, ingen filtrering og 

minst mulig svoveltilsetning. Jeg har som mål å lage vin og sider som er morsomme, 

tilgjengelige for alle, og viktigst av alt, gode, forklarer Miller. 

 

En utflukt til Cassidys foretrukne vinranker blir snart til en vidtrekkende roadtrip i nordre 

California. 

 

– Jeg velger ut druer fra Clarksburg, Lodi, Mendocino og San Benito County, forklarer 

Miller. 

– Ønsker ikke å binde meg til et enkelt sted som vinmaker. For meg dreier det seg om å 

identifisere hvilke varianter jeg ønsker å jobbe med og deretter finne vingårder som 

produserer disse organisk. 

 

Druenes opprør. En snau times biltur i nordlig retning og portene åpner seg for den berømte 

Opus One-vingården i Oakville, nord for Napa Valley. Det var her Robert Mondavi tidlig på 

80-tallet bestemte seg for å produsere en Bordeaux-inspirert Cabernet Sauvignon i samarbeid 

med baron Philippe de Rothschild – som foruten å være en av verdens mest innflytelsesrike 

vinskapere hadde skaffet seg et navn som racerbilsjåfør, teaterregissør, filmprodusent og poet. 

Den franske baronens betydelige kredibilitet fra Château Mouton Rothschild bidro til å gi 

Napa Valley anerkjennelsen de trengte for å ta opp kampen med den da «gamle verdens,» det 

vil si Europas viner, på 80-tallet. Opus One ble raskt en av de mest respekterte og dyreste 

eksportvarene fra Napa Valley, kultvin og flaggskip for Napa Valleys internasjonale 

gjennombrudd i vinverdenen. I dag går en flaske 2012-årgang for rundt 6500 kroner på 

Vinmonopolet. 

 Porten åpner seg og vingårdens ytre står i krass motsetning til det nevnte 

fabrikklokalet ved 4th Street i Berkeley. Der Vinca Minor har åpen inngangsport i helgene, et 

industrielt lokale og avslappede kunder i uformell kledning, kommer Opus One med stengte 

porten, vinranker i det fri, et futuristisk bygningskompleks og smaksrom der skjorter og slips 

er regel heller enn unntak. Inne i Opus Ones ærverdige lokaler får vi servert fire glass med 

forskjellige årganger. Fargen er dyp rød, vinen dufter av solbær og eik, smaken henger i som 

noe en aldri vi. skal ta slutt. 



– Jeg drikker egentlig ikke tunge og fyldige viner. Foretrekker høyere syre og lavere 

alkoholprosent, sier Cassidy Miller i en lavmælt respons til den «gamle» California-

vinens produksjonsmetoder. 

 

Hva fremtiden bringer. Som en av de mest radikale og innovative produsentene i 

industrielle Berkeley har produsenten Donkey & Goat oppnådd internasjonal anerkjennelse 

uten å kompromisse med sine grunnleggende verdier. Det var i 2004 at ekteparet Tracey og 

Jared Brandt begynte å sanke druer fra diverse organiske og biodynamiske vinranker i 

California: Sierra Nevada, Mendocino, Sonoma. Siden oppstarten for snart 20 år siden har 

Donkey & Goats produksjon dreid i retning av hvite og oransje viner. Med det har de nådd 

både stjernerestauranter og det norske Vinmonopolets lokaler. Flere av deres viner scorer over 

90 på sider som aperitif.no og noen få av ders 6500 årlig produserte kasser finner veien til 

norske konsumenter. 

 

– Vi henter druer fra rundt 36 dekar vingårder litt nord for Bay-området. Rundt 

halvparten av vår produksjon er i El Dorado; den andre halvdelen er langs nordkysten 

med vingårder hovedsakelig i Sonoma, forklarer Tracey Brandt. 

 

For henne er det et ideal å stadig videreutvikle nye viner heller enn å hvile på tidligere 

suksesser. «New California’s winemakers share similar sensibilities,» skriver Jon Bonné i den 

banebrytende og den gang kontroversielle boken The New California Wine (2013). «An 

enthusiasm for lessons learned from the Old World, but not the desire to replicate its wines; a 

mandate to seek out new grape varieties and regions; and, perhaps most important, an ardent 

belief that place matters. They are true believers in terroir.» 

 

– Vi velger druer etter møysommelige smaks- og kvalitetstester og produserer all vinen 

vår her i Berkeley. Vår landbruksfilosofi er basert på økologiske prinsipper for både 

vår egen helses og planetens skyld. Å lage naturlige viner er imidlertid ingen lisens til 

å produsere vin med feil, understreker den prisbelønnede vinprodusenten Brandt. 

 

Syre, frukt, bobler og sødme på flaske med aluminumskork. Vi smaker på Donkey & Goats 

signaturvin, en pet nat laget på chardonnay, som har høstet fabelaktive omtaler og bidratt til at 

Donkey & Goat i 2021 ble kåret til en av verdens 100 fremste vinprodusenter av bransjebladet 

Wine & Spirits.  



Selv om internasjonale vinmagasiner og trendsettende blader som Vogue har rettet 

søkelys mot vinprodusentene i Berkeleys fjerde gate, er disse stedene en godt bevart 

hemmelighet lokalt. Vinca Minor og Donkey & Goat har bare noen få besøkende i helgene, 

med mindre det er større arrangement som høstslipp på gang. Da en kollega ved Berkeley-

universitetet oppsøkte Donkey & Goat og fortalte at det var på anbefaling fra en norsk 

kollega, var servitøren nær tårer av glede over at de få ansatte har skapt noe som snakkes om i 

andre deler av verden. 

 Kanskje er det her en finner den progressive og nyskapende ånden som virker visket 

ut fra bybildet i Berkeley. Det er en stadig dialog mellom gammel og nytt; dagens 

banebrytende vinmakere vil en dag bli utdatert i Californias vinlaboratorium. 

 På vei til Tracey Brandts foretrukne vinranker passerer en Gold Country, en 

historisk region på den vestre siden av Sierra Nevada mest kjent for mineraler og bølgen av 

immigranter som fikk kallenavnet 49ers—oppkalt etter gullrushet i California i 1849. Der 

pionerene for nesten 200 år siden jaktet gull, er Tracey Brandt på jakt etter de beste druene for 

å realisere sin drøm om organisk vin i verdensklasse, med minst mulig intervensjon fra natur 

til flaske. 

 

– Druene vi henter herfra plukkes etter syre, forklarer Tracey. 

– Syre og smak er hva vi ser etter når vi møysommelig tester druene. Drueprodusentene 

her morer seg over at Donkey & Goat kommer for å plukke druer først hvert eneste år. 

Dessuten er vi kjente for blandingsviner, og det er sjeldent Donkey & Goat er 

produsert på en enkelt drue, slik som en del mer tradisjonelle viner. Vi synes det er 

mer interessant og morsomt å blande, sier Tracey Brandt. 

 

Vin og verdier. Cassidy Miller og Tracey Brandt er ikke alene om å produsere naturviner i 

gamle, industrielle Berkeley. Her finner en også produsentene Broc Cellars, Windchaser og 

Lusu Cellars – alle representanter for den nye California-vinen. Med naturomsorg som 

grunnverdi ser de alle med bekymring på den senere tidens klimautvikling og skogbranner. På 

drueinspeksjon i Napa Valley kan en flere steder se svidd skog krype faretruende nærme. I 

2021 måtte Donkey & Goat finne pinot noir andre steder enn sine vanlige ranker i Sonoma 

County. 

 

– Det er skremmende. Klimatrusselen er reell og med skogbrannene som følger er dette 

en stor bekymring i industrien. Vår korte historiskk viser at vi må plukke druer 



tidligere og tidligere og vår totale produksjon tvinges ned til mellom 25 og 40 prosent, 

forteller Tracey Brandt.  

 

De forskjellige vinskaperne i Berkeleys gamle industriområde er imidlertid opptatt av at alle 

skal komme seg best mulig gjennom utfordringene som kommer med produksjon basert på et 

sårbart økosystem.  

 

– Det er et veldig spesielt kvartal og jeg føler meg heldig som omgås av så mange 

talentfulle vinmakere. Som ny og ung i bransjen har alle vært støttende til mitt 

prosjekt, spesielt under innhøstingen, når vi alle hjelper hverandre med både utstyr og 

transport, avslutter Cassidy Miller som et ekko av J. William Fulbrights visjon for 

amerikanske verdier og kunnskapsbasert utvikling. 

 

 


