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torbjørn skjellum 
1936-2015

Min venn Torbjørn er gått ut av tiden. Med ham er et, på mange områder, 
entusiastisk og rikt utrustet menneske gått bort. 

Han er den egentlige årsaken til at det i lille Ås finnes en av landets største og 
mest aktive vinklubber. Idéen var min, men det var Torbjørn som satte den ut 
i livet. Med stor iver og pågangsmot påtok han seg oppgaven med å kontakte 
mennesker og organisasjoner for å realisere idéen. Han kjente, og var kjent 
av, de aller fleste i bygda, og hadde lett for å stifte nye bekjentskaper. Det var 
viktig både for å finne frem til vininteresserte mennesker som kunne tenke 
seg å bli medlemmer, og for å skaffe samarbeidspartnere. Derfor gikk det kort 
tid før klubbens første møte kunne avholdes på daværende Ås Hotell. 

Torbjørn var naturligvis selvskreven som vår første formann, og i disse pionér- 
årene bygde han klubben opp til - også utenfor bygdas grenser - å bli et 
kjent og respektert forum for vinkunnskap og vinglede. Han var en periode  
innvalgt i Norges Vinklubbers Forbunds styre, og deltok også i det klubblaget 
fra Ås som vant Drøbak Open-konkurransen i 1998. 

Han var en sann germanist, og skjulte aldri sin kjærlighet til das Vaterland og 
de tyske hvitviner. Uansett trender var han til siste slutt tro mot sin overbev-
isning om de halvtørre vinenes fortreffelighet. Franske viner, særlig de hvite, 
"knusktørre" hadde han liten sans for. Men tross hans glede over tyske viner 
var nok Østerrike det vinlandet han hadde mest til overs for. I det særpregede 
og vakre Burgenland-området rundt Neusiedlersee stiftet han nært vennskap 
med flere ledende vinprodusenter i regionen, og dro dit så ofte han kunne. 

Torbjørn fikk dessverre aldri det æresmedlemskap i klubben han fortjente. 
Nå er han borte, og vi sitter tilbake med sorgen og savnet. Vi lyser fred over 
hans minne.

Birger Formo,  
venn og med-gründer
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KVALITETSSTIGEN I MEDOC
Senior senteret, 29. april, kl 19.00 

i n t e t  m i n d r e  e r  t i t t e l e n  på møtet 
29 april. Vi starter på ”bunnen” – en grei  
Bordeaux til 250 kr. Så smaker vi oss rundt 
om i noen av Medoc sine områder via  
Bordeaux Superior opp i   Grand Cru Class 
hvor vi avslutter med 2 såkalte Super Seconds 
fra Second Growths- klassifiseringen eller 2. 
Cru (Deuxièmes Crus)  Ch. Leoville Barton 
2001 og Ch. Leoville – Las Cases 2004. Begge 
fra St. Julien, men vi må ta det som er å få og 
det er ikke så mange viner av denne kvaliteten 
de har minimum 7 flasker av, selv på polet på 
Aker Brygge. Vinen koster over 1600 kr per 
flaske så da er det jo fint å ha en vinklubb 
hvor vi kan gå sammen om å smake slik vin.  
Vi har allerede begynt å kjøpe inn som dere 
har kunnet følge på Facebook.

Til å guide oss gjennom en slik aften har 
vi fått Christer Byklum. Christer Byklums 
vininteresse startet da han rett etter atten-
årsdagen fikk smake en Bordeaux-vin fra 
farens kjeller. Han startet som ekstrahjelp på 
Vinmonopolet og tok i 2003 Wine & Spririt 
Education Trust (WSET) Intermediate 
Certificate. I 2005 tok han WSET Advanced 
Certificate og fullførte WSET Diploma i 

2011. Han har jobbet som Key Account  
Manager hos vinimportøren Winetailor AS 
og Salgs og Produktsjef hos Bordeaux  
Vinhandel AS. I dag er han freelance vin-
skribent og vinkurs og  foredragsholder om 
vin. Christer har en spesiell interesse for  
Bordeaux og er i dag en av de som tettest 
følger Bordeaux som distrikt. Han har  
betydelig erfaring fra området, og besøker 
Bordeaux flere ganger per år. I 2011 ble han 
Kommandør av Bordeaux og i 2014, som 
første nordmann noen gang, tatt opp i den 
prestisjetunge ordenen Hospitaliers de 
Pomerol.

Christian Byklum tatt opp i Hospitaliers de Pomerol

INVITASJON 
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d e t t e  e r  v e l  k a n s k j e  v e r d e n s  mest 
”verdifulle” klassifikasjonssystem.  På 1600 
tallet var nederlenderne de store handelsmen-
nene og de fraktet store mengder bordeauxvin 
til Holland og England.  Vinen hentet de fra 
produsenter syd for byen Bordeaux fordi vinen 
fra de lavereliggende vinmarkene i Medoc 
var lys med mangel på smak på grunn av den 
våte myrjorda. Alle Grand Cru Classé eien-
dommene ligger derimot på høydedrag av 
grusholdig jord. Hollenderne tenkte logistikk 
og pris. Fikk drenert jorda for å spare trans-
portkostnader og skapte og utvidet området 
betraktelig for vindyrking. Man kvittet seg 
i samme slengen med de malariainfiserte 
myrene. De beste eiendommene har laget 
vin kjent for sin kvalitet i tusen år, kanskje 
mer, men fra 1700-tallet tar en vinstil mer lik 
dagens fart og overvinner den tidligere Claret 
stilen. For eksempel ble det servert vin fra hva 
som i dag er Château d’Issan i Margaux under 
bryllupet mellom Eleanor av Aquitaine og den 
fremtidige kong Henrik II av England i 1152. 
Han ble konge av England i 1154. 

Handelsmennene klassifiserte tidlig vinen, 
men i 1855 før den store verdensutstillingen 
ønsket man å presentere vinene fra Medoc og 
gjennomførte en klassifikasjon av de 61 beste. 
De ble delt inn i 5 klasser. Siden er  dette blitt 
endret kun 3 ganger. I 1856 ble Cantemerle lagt 
til som 5. Cru. 3 cru slottet Dubignon ble  slått 
sammen med et annet 3. Cru slott og i 1973 
kom vel den største endringen. Baron Philippe 
de Rothschild hadde drevet en stor lobby-

virksomhet i flere år for å få sitt 2. Cru slott 
opp i den øverste divisjonen av 4 stk 1. Cru 
slott og i 1973 lyktes han. Men Mouton hadde  
hatt en svakhetsperiode rundt klassifiseringen 
og det var i hovedsak misunnelse fra hans  
fetter på Lafite som gjorde at det tok så lang 
tid for Mouton å bli klassifisert der Mouton 
hørte hjemme for de aller fleste konsumentene. 
Mouton kostet ofte mer enn Lafite, både 
grunnet Philippes prisstrategi, men også i  
andrehåndsmarkedet. Ingen trodde denne 
klassifiseringen skulle stå i sten, Château  
Lanessan lot være å la seg klassifisere av frykt 
for høyere skatter for eksempel. 

Klassifikasjonssystemet har en enorm 
markedsmakt. Kan du skrive Grand Cru Class 
på etiketten får du mange ganger prisen av en 
uklassifisert for en flaske.

Men mye endres på over 150 år. Derfor er 
også dette systemet ofte blitt kritisert. Noen 
Bordeaux Cru og Bordeaux Superior slott kan 
nok konkurrere med 5. Cru slott. Og noen 2. 
Cru slott vill antakelig blitt 1. Cru slott i en 
ny klassifikasjon. Léoville Las Cases som vi 
smaker her, samt La Mission Haut-Brion er  
i tilfelle de to heteste kandidatene for første-
vekstkroning, men det vil neppe skje. Disse 
siste kalles i dag Super Seconds. De er litt 
dyrere enn andre 2. Cru viner, men et godt 
kjøp innenfor Bordeaux viner siden de gjerne 
er billigere enn 1. Cru vinene. Og 29. April 
skal vi smake 2 stykker av disse. De er 10-15 år 
gamle og begynner å bli drikkeklare : )

KLASSIFIKASJONSSYSTEMET I BORDEAUX
Av Bjørn Hermansen med litt hjelp av Christer Byklum

ARTIKKEL
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d eb at t en h a r n å b e g y n t  i internasjonale 
vinspalter i blader og på nett. 

Inndelingen var naturlig da vi begynte å sette 
disse merkelappene på vinen. Den Gamle 
Verden var Europa, Nord-Afrika og til dels 
Midtøsten. Her var det laget vin i fra 1000 
til flere tusen år tilbake. Resten var den Nye 
Verden slik som USA, Australia, New Zealand, 
Chile, Argentina, Kina osv.  Her begynte man 
ikke å lage vin kommersielt før i det 16. år-
hundre. Den gamle verden hadde etter hvert 
strenge regler for hvilke druesorter som fikk 
vokse på bestemte steder, hvor stor avling pr 
hektar, hvilke druesorter som kunne blandes i 
de forskjellige områdene og hvor mye av hver 
sort. Det var også klare regler for hva man 
kunne skrive på etiketten. For eksempel er det 
i Frankrike ikke lov å skrive hvilke druer som 
inngår i vinen på frontetiketten.

I den Nye Verden hadde man ikke slike regler. 
Der eksperimenterte man seg fram og dyrket 
og blandet som man ville. Med den hensikt å 
lage god vin.

Og de lyktes!

Australia var tidlig ute. De laget lettdrikke-
lige, fruktige, rimelige viner som etter hvert 
oversvømmet det europeiske markedet. Andre 
land kom etter. Det ble viktige inntektskilder 
for landbruket. 

På forbrukersiden skjedde det også mye. I den 
gamle verden var de store volumene gått til 
bordvin. Dårlig vann i gamledager gjorde at 
hele familien også barna drakk vin til maten. 
Ikke bare det, man drakk vin hele dagen, men 
lavere alkohol i vinen. 7-8% har jeg lest.

En kultur som i Frankrike og Italia hang  
igjen opp i våre dager. Denne kulturen er nå 
på vei bort, men vinkonsumet går ikke ned!

Tidligere var kvalitetsvin forbeholdt over-
klassen, dvs adel og borgerskapet. I våre dager 
i hvert fall i I-land er klasseskillene på vei 
bort. Såkalte vanlige folk som jeg og du har 
råd til å drikke kvalitetsvin og drikke god vin 
ofte – og i følge statistikken gjør vi det.

Men nå ser det ut til at smaken kanskje er i 
ferd med å endre seg. I gamledager går jeg ut 
fra at kvinner drakk det de fikk servert. I dag 

Bjørn Hermansen  
tidligere publisert på Ås Vinklubb sin Facebook side

ARTIKKEL 
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bestemmer de selv hva de vil drikke – og det 
er kvinner som leder an i den utviklingen 
som vi nå ser komme.

De ønsker ofte lette fruktige viner framfor 
tunge, kraftige viner med toner av jord, hest 
og jeg vet ikke hva….  Dette kunne den nye 
verden gi dem. 

Og de fleste vinprodusenter er markedso-
rienterte. Produsentene i den Nye Verden 
tilpasset seg smaken. Vinbøndene i New 
Zealand høster nå sin Sauvignon Blanc 
tidlig slik at de får fram den karakteristiske 
asparges-duften som selger.  Dette gir ikke 
medaljer og poeng i den gamle verden. I Ar-
gentina lager de nå Malbec som hele verden 
har forelsket seg i. Melbec sin opprinnelse 
Cahors i Frankrike sliter og prøver å komme 
på banen igjen. I både USA, Australia og 
New Zealand har man viner som er meget 
spesifikke terroir-viner.

I begynnelsen var viner fra den Gamle 
Verden dyre og viner fra den Nye Verden 
rimelige. Sånn er det ikke lenger. Screaming 
Eagle Cabernet Sauvignon fra Napa Vally, 

USA selges i gjennomsnitt nå for $2,806 
pr flaske eller over 21.000,- kroner i følge 
WineSearcher.

I den Gamle Verden svinger nå pendelen 
over mot mer fruktige viner. I Toscana har vi 
fått Super-Toscanerne som har løsrevet seg 
helt fra Doc systemet og lager viner som de 
selv ønsker.  I begynnelsen Bordeaux inspir-
erte, men etter hvert hva som helst av blan-
dinger, bare det blir topp kvalitet. 

I RIOJA lages det nå viner innenfor system-
et som strekker strikken mot det ferske og 
fruktige. I USA lages det dyre kvalitetsviner 
på gamle vinstokker som slår tilsvarende 
viner fra den Gamle Verden gang på gang i 
vintester.

Klimaendringen gjør at druer kan vokse på 
nye steder. Druene må høstes tidligere dvs 
henge ikke så lenge  eller de kan andre steder 
henge lenger og få mer sødme, frukt og alko-
hol. Ting endrer seg.

Bør vi slutte å kalle det for Den Nye og den 
Gamle verden?

ARTIKKEL 
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Neste Ås Vinklubb møte har Bordeaux viner som 
tema. Her er noen spørsmål som noen av dere har 
sett før men ikke de nye medlemmene! Bare 6 
spørsmål denne gangen pluss et bonusspørsmål.

Svarene på forrige quiz var:  
1c, 2 c, 3b, 4c, 5a, 6b, 7c, 8a*, 9a, 10c og 11a. 

Alle som svarte var med i loddtrekking av en  
Barbera 2011 fra Renwood Winery, Amador County, 
California. Vinneren? Irene Tabone!

Som vanlig, send svar til Vinbondens Reisende 
Quizmaster judith.meadow@gmail.com  
Fristen er 28. april, kvelden før møte.

1. Hva brukes i Bordeaux for å fjerne partikkler 
fra unge viner? (På fransk heter dette “collage”)
a. Leire
b. Melk
c. Eggehviter

5. I Bordeaux blandes flere druetyper men 
hvilken “blend” er ikke tillatt?
a. Cabernet Sauvignon/Merlot/Syrah
b. Merlot/Malbec/Cabernet Franc
c. Cabernet Sauvignon/Merlot/Petit Verdot 

7. BONUS:  Quizmasteren la merke til at det 
var mange rosebusker plantet ved enden av  
vinrankene i Bordeaux. Hun har sett dette i 
andre vinområder også. Hvorfor er de der?
a. Som fangstplanter for bladlusa
b. For å varsle vingården at sykdom er tilstede
c. De gjør vinrankene triveligere for turister
d. For å markere druetypen
e.  a, b og c

2. Hva heter landsbyen nord for Paullac?
a. St. Estèphe
b. St. Émilion
c. St. Edward

3. Hva betyr ordet “Médoc”?
a. Området med myr 
b. Området mellom (f.eks. mellom en elv og havet)
c. Området med flotte vingårder (f.eks i Bordeaux)

4. Hvilken praksis er tillatt i Bordeaux?
a. Å vanne vinrankene
b. Å tilsette eikeflis I tankene
c. Å tilsette sukker før gjæreprosessen
d. a, b og c

6. En Bordeaux tønne (på fransk “barrique”) 
innholder hvor mange liter vin?
a. 228 liter
b. 225 liter
c. 550 liter

VIN-QUIZ
QUIZ

*  men b ble godtatt etter mye diskusjon og kartlesing  
med noen av dere!
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Ås Vinklubb 
v/kasserer Dan Aamlid 
Granheimlia 39 
1430 Ås

Møteavgift onsdag 29. april 2015 
Tid og sted: kl 19:00, Senior senteret.  
Betal i tide – så sparer du noen for ekstra arbeid!

OBS: Husk å fylle inn rett beløp på girodelen nedenfor 
og navn om du betaler i nettbank.

Kr. 200,- per person

N.B. Husk glass

Ås, 13.03.15 
Forfallsdato 25.03.15

Kundeidentifikasjon (KID)

Betalt av

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Betalings-
frist

Betalingsinformasjon

Innbetalt til konto
Kvittering

Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer

Kroner Øre

Betalt til

Underskrift ved girering

Til konto Blankettnummer

0530.50.45588

0530.50.45588

25.03.15

Ås Vinklubb 
v/kasserer Dan Aamlid
Granheimlia 39
1430 Ås

Møteavgift (200,- pr. person) 

KUN FOR MEDLEMMER
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