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Riquewihr – en magisk by!
Av: Thor Sørlie. Foto: Håvard Sørlie.
Når du kommer kjørende inn i Alsace og
kommer li sør for Strasbourg, ligger vinmarker, slo , borger og middelalderbyer
på rekke og rad, der storker har reder på
mangt et tak.
Et vakkert område med en blodig krigshistorie også fra nyere d. En av disse byene,
og kanskje den mest kjente og turistdominerte, er Riquewihr. Denne byen, som
ser ut som det gjorde for mange hundre
år siden, slapp helt unna skadene som ble
påført området under den 2. verdenskrig,
og besøkes av millioner av turister hvert år.

Riquewihr og vinmarkene.

GatemoƟv fra Riquewihr.

Mange vil sikkert oppleve den som li kaosk og turis fisert, men vi er som o est
på steinmessa i Sainte-Marie-aux-Mines
en halv mes d unna på dag d, og når vi
kommer lbake har gjerne freden senket
seg. Da er den inne for noen hyggelige mer med god mat og drikke, og drikke er
det i alle fall ikke noe problem å få tak i!

Moderne tappeutstyr.

Vi er midt i vindistriktet i Alsace, kjent
for sine hvitviner, og Riquewihr alene har
sikkert 50 større og mindre vindyrkere.
Nesten ved hvert hushjørne ser du ordet
«degusta on» eller prøvesmaking, og det
er bare å gå inn å prøve en eller flere av
vinene. Vin er smak og behag, noen liker
en søt Pinot Gris mens andre vil ha en tørrere Riesling. Personlig er jeg svak for de
gode Gewürstraminere området er kjent
for. Høyden overfor Riquewihr er det kjente vinområdet Schoenenbourg, et område
som kan by på noen av de beste Grand Cru
vinene i området.
En av de større produsentene er Hügel &
Fils med en historie lbake l 1639. Kjenner du igjen navnet, så er det ikke så rart,
for du får flere av firmaets viner på Vinmonopolet/Systembolaget. Vi stakk selvsagt
innom, og ble vennlig ta imot av Lionel

Hos Hügel & Fils kan vin prøvesmakes.

Lionel Rousseaux med en magnumflaske GenƟl.

Vinstein.

Rousseaux. Han syntes det var hyggelig å
få besøk fra Norge, for en vesentlig del av
produksjonen går ne opp l Skandinavia.
E er å ha prøvesmakt bl.a den populære
Gen l og den fantas ske Riesling Sélec on
de Grains Nobles 2009 ”S”, (som ikke er å
oppdrive på noe salgsliste), spurte han om
vi neste dag ikke ville besøke vinkjelleren.
Selvsagt la vi inn det i neste dags program!

Fra moderne produksjonsutstyr og metoder l kjellere (caves) som oser av gammel
historie. Hügel & Fils er en av produsentene som mener at det er for enkelt å få en
Grand Cru-status på vin og «protesterer»
ved å bruke sine egne betegnelser «Classic», «Tradi on» og «Jubilee», der
sistnevnte betegner toppkvaliteten.Dypt
nede i kjellerne fikk jeg også en «steinopplevelse» i form av noen fine vinsteiner. Vinsteiner (KC4H5O6 eller Kaliumhydrogentartrat) er et biprodukt som krystalliseres ut
ved gjæring av vin.

De e ble en opplevelse. Først å se hvordan
en stor, moderne og profesjonell vinbedri
lager sine viner, og dere er å gå ned for å
se de eldste vinfatene. Fak sk er Hügel &
Fils oppført i Guinnes Book of Records; de
har nemlig det eldste fat i verden, som har
vært i kon nuerlig brukt fra 1715 og frem
l i dag.

Vi endte l sist opp i testrommet, der prominente gjester har få smake Hügel & Fils
mange gode viner, bl.a Winston Churchill
og kong Carl XVI Gustav av Sverige.
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Eidsfoss 2013
Av: Thor Sørlie.
Et fantas sk vær, er hva jeg først og fremst
vil huske de e 15. Steintreﬀ på Eidsfoss
for. For å ha DET kjempeværet fra fredag
l søndag, er vel første gang i historien?
Hva vil jeg ellers huske treﬀet for? Personlig er møtet med alle steinvennene kanskje
det vik gste. De e å kunne si e å grille
på stranda utover sommerkvelden, slå av
mang en hyggelig prat, og den unike stemningen en finner på Eidsfoss, er det som
for meg er Eidsfoss.
Det ble noen nye steiner også, men det
kunne bli flere; det har vel aldri vært
færre uts llere enn i år. Akkurat det vet jeg
at arrangørene har planer med å forandre
frem l neste steintreﬀ, og det må være en
prioritert oppgave. Blir det for få uts llere,

Gammel god årgang.

Tiden var så inne for å takke Lionel for en
svært interessant omvisning, for nå var
det d for en bedre middag. Skulle vi velge froskelår i kveld?
God tur l Alsace, der stein, mat og vin
kan gi mange opplevelser!

Hügel & Fils fat fra 1715 i Guinnes Book
of Records.

De vanligste vinene i Alsace er
Gewurztraminer, Muscat, Sylvaner,
Crément, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot
Noir og Riesling.
Årsproduksjonen av vin i Alsace er på
ca 120 millioner liter og 90% av produksjonen er hvitviner.

Jubilee/Grand Cru vinene fra områdene Schoenenbourg og Sporen lhører det ypperste hva Alsace produserer
og er høyt priser.
For ikke-kjennere, er prisen på de ulike
hvitvinene ca. 50-60 kroner flaska og
absolu verd å smake på.
Froskelår – bon appéƟt.

kan det hele dø ut og det er det vel ingen
som ønsker. Temaet i år var Larviki , og
ved info-området var det en fin uts lling av
ulike larviki -typer. Her hadde også steinkunstner Mar n Kuhn en liten salgsuts lling av noen flo e bok-skulpturer i larviki
og u ra det vi kunne se, ble flere solgt.
Ellers kunne salgsbordene vise at vi har få
en ny, meget dyk g fase sliper blant oss.
Tor Eivind Mykland fra Sørlandets Geologiforening kunne vise frem noen store, flo e
fase slepne steiner fra inn og utland, og
han er ikke uvillig l å ta på seg slipeoppdrag.
Jeg er sikker på at mange ser frem mot det
16. Steintreﬀ i 2014. La oss da håpe at flere
uts llere dukker opp.

