Ola möter Sten
– ett samtal om resan till Champagne

Ola Björgell, vetenskaplig sekreterare i SLS och ordförande i programkommittén möter Sten G
Svenhage i ett spännande samtal om Champagne inför den unika rundresa som arrangeras den
1-9 oktober 2022. En resa för dig som uppskattar mat och dryck, kollegial samvaro och trivsel
samt föredrag i olika former.

F

ör mer än 35 år sedan startade Sten sin första sektion inom Munskänkarna och har
under flera år varit ledamot i dess centralstyrelse. Sten har även tagit initiativet till,
och varit ordförande i, den kommitté inom Munskänkarna som ansvarar för
”Årets Vinlista” bland Sveriges restauranger. Han är utbildad
sommelier och har två betyg i Munskänkarna. Sten håller ofta
föredrag om vin för olika sektioner av Munskänkarna runt om i landet
och har flera gånger tävlat i ämnet vinkunskap. Sten har genomfört över
100 vinresor. Nu har Du möjlighet att följa med på nästa sagolika rundresa för
den verklige finsmakaren.

Vad är det som är så speciellt med Champagne? Hur blev
Du intresserad av just detta område och med dess unika dryck?
Mitt intresse för vin är stort och har varit det i väldigt många år. Det är en ständig förändring av
kvalitet, produktion, växtområden och givetvis glädjen att hitta ett bra vin till olika maträtter som
gör att man alltid vill lära sig mer. Alla vinresor med nöjda och glada resenärer under årens lopp har
givetvis inspirerat mig ytterligare. Med vinintresse ökar kunnandet om geografi, historia och
kultur. 2015 hamnade Champagne på UNESCOs världsarvlista.
Kan Du berätta lite mer om själva Champagne!
Champagne är en framgångssaga. Tradition och kunnande har gjort att produktionen och försäljningen ökat lavinartat sedan 1950-talet. Visst finns det många andra mousserande viner, Sekt i
Tyskland, Cava i Spanien och Prosecco i Italien för att nämna några. Inget kan dock jämföras med
Champagne. Området är Frankrikes nordligaste. Svalt klimat är viktigt då det ger viner med hög
syra som är en stor fördel för mousserande viner. Jordmånen som delvis består av krita, samma som
exempelvis i Dover på andra sidan kanalen påverkar Champagnen positivt. Skörden måste göras för
hand. Allt är mycket noggrant reglerat, alltifrån uttag av druvor per hektar till färdig Champagne.
Två av de vanligaste druvorna är blå, Pinot Noir och Pinot Menunier. Chardonnay är den gröna.
Champagnen är överlägset bäst. Visst kostar det mer, men vi alla resenärer tillhör troligen gruppen
som hellre dricker mindre men bättre! Med andra ord kvalitet är viktigt! Vi har dessutom möjligheten att köpa Champagne av hög klass till riktigt låga priser och vi har gott om utrymmen i bussen.
Under färden stannar vi på många platser, både på väg till och hem från Champagne. Väl på plats
besöks Bouché Pe’re & Fils i Pierry utanför Epernay. Därefter välkända Bollinger och Champagnes
huvudstad, Epernay. Under tredje dagen i Champagne börjar vi med att besöka den världsberömda
katedralen i Reims som är ytterst sevärd och där känner vi historiens vingslag. Därefter följer en
rundtur med besök på Dom Perignons Hautvillers som är med på UNESCOs världsarvlista och på
eftermiddagen besöker vi den världsberömda producenten Pommery.

Det är ju helt fantastiska platser som vi ska få gästa! Hur går ett besök till?
Ett besök på vingårdar kan skifta kraftigt. Vi har genom många års besök tagit fram de mest intressanta. Producenten måste först ha bra viner och vara engagerade och tycka om att få besök.
Väl där kan man först få se själva odlingen. Har vi tur kan vi komma mitt i skörden och det är
väldigt spännande, även om aktiviteten är hög. Vi får se deras anläggning och deras vinkällare som
speciellt i Champagne är otroligt stora. I Epernay är de 11 mil långa och i Reims är de troligen ännu
längre. Pommery har hela 18 km vinkällare. Det blir provsmakning av cirka fem till sju olika sorter
med kommentarer av vinbonden och av mig själv. Vi har lagt in tid så man kan botanisera på egen
hand. Det finns mycket att se och göra på dessa intressanta platser.
Jag har hört talas om att vi ska få träffa det trevliga greveparet Ivonne och
Johannes Graf von Schönburg på Schloss Westerhaus och besöka deras vinkällare. Hur ser resan dit och hem ut? Blir det några spännande besök då
med?
Ja, efter besöken i Champagne åker vi vidare till det mest pittoreska området i Frankrike Alsace.
En unik vinprovning hos välkända Louis Sipp i Ribeauville’ där vi även får prova äldre årgångar och
lära oss vad lagring av viner betyder. Även ett stopp hinner vi med i Tyskland som är indelat i 13
olika vindistrikt. I Rheinhessen besöker vi Schloss Westerhaus. Vi ser deras vinkällare och provar
samt dricker många olika viner som håller hög klass till lunchen. Ett alltid trevligt besök där vi alla
gärna köper med oss lite vin hem.

Mersmak med föredrag
och gemensamma
aktiviteter under resan
OLA BJÖRGELL har arrangerat ett stort antal kurser och kongresser i Sverige och över hela världen
sedan drygt 25 år tillbaka. Han föreläser under resan om tiden och livet samt om hur mindfulness
kan få många av oss att må bättre. Han är certifierad mindfulnessinstruktör och till vardags radiolog
i Malmö samt docent vid Lunds universitet.
TOMMY JUTH är operasångare och skådespelare sedan 45 år. Han har 30 års anställning på Malmö
Stadsteater (nuvarande Malmö Opera) med sig i bagaget. Tommy har praktiserat yoga under många
år och är också certifierad mindfulnessinstruktör. Under resan får vi
chans att praktisera både mindfulness och yoga med Tommy samt
dessutom sjunga tillsammans med honom ett par gånger under
trivsamma former.
ARNOLD PERSSON reseledare för hundratals resor genom åren, i
huvudsak för TEMA-resor, tar väl hand om oss alla dagar.
ANDERS TEGHEIM är vår busschaufför. Han har mångårig erfarenhet
av att färdas med resenärer på en mängd olika destinationer i Europa.
Han anlitas så gott som alltid för Stens vinresor, så de är vana vid att
arbeta tillsammans. En chaufför som är så mycket mer!
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