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POrsGrUnn: Det 
var da de danske 
vennene kom på 
besøk. De hadde med 
seg en kasse med 
Bordeaux –  og da 
begynte moroa. 
Marie edholM andresen
marie.edholm.andresen@ta.no

Det er fredag formiddag og det 
spraker i peisen hos Mads En-
dresen. Det er gode minner 
over alt. Og det handler om vin. 
Det handler om gode historier, 
fine møter og heftige opplevel-
ser. 

Du kan knapt snu deg et sted 
i huset uten at det står en vin-
flaske der. De fleste tomme. 
Noen uåpnede. Du skjønner, 
han har ikke plass til alt i vin-
kjelleren. De tomme greier han 
ikke kvitte seg med. 

– Det er gode minner og his-
torier knyttet til alle sammen, 
forteller Mads, og han skal ikke 
ha fem øre for å fortelle. 

Og da har vi det gående. En 
god historietime knyttet til 
hvor og når flasken ble kjøpt, 
hvem han delte den med og til 
hvilken anledning. 

Mads Endresen skriver om 
vin i TA – et forrykende eventyr 
på to bein. 

– mye morsommere
Jeg har med boller fra hånd-
verksbakeriet «Ikke bare Brød» 
og en hilsen fra Siv og gjengen 
litt lenger nede i gata.

– Du verden! Kaffe eller te? 
spør han, og ønsker velkom-
men hjem og inn i varmen. En 
arkitektonisk perle av et hus 
som ligger nesten bortgjemt 
der oppe i Flåttenlia. 

– Gjerne kaffe, svarer jeg og 
får servert kaffe fra servise fra 
Porsgrunds Porselænsfabrik. 

Nede er det fyr i peisen og el-
lers det meste som skaper god 
stemning. 

– Jeg startet med å bygge vin-
kjeller for 30 år siden. Det var 
da noen danske venner kom på 
besøk med en kasse med Bor-
deaux at det begynte. Det var 
gøyere enn modelljernbane, 
sier han og ler godt. 

– Men når du skal bygge vin-
kjeller må du ha et rom med en 
temperatur som holder mellom 
8 og 12 grader, det må være 
mørkt, og det må være god luft-
fuktighet. Her kan det fort gå 
galt om korken blir for tørr, sier 
han og går mer detaljert til 
verks. 

– Det er ikke tilfeldig at de 
vinflaskene man ser avbildet er 
enten brune eller grønne. Blan-
ke flasker er bare for vin som 
skal drikkes her og nå. Du må 
heller ikke ha en båtmotor stå-
ende og gå ved siden av og det 
bør ikke være noe som slipper 
ut mye lukt i nærheten, sier han 
og forteller at norske kjellere 
egentlig er godt egnet som vin-
kjellere.

Det er fredag og Mads er i 
godt humør – som alltid. 

Selv har han bare kjøpt inn 
én, to, og noen ganger tre av de 
ulike flaskene han har i kjelle-
ren. Han er nemlig stadig på 
jakt etter noe nytt, annerledes 
og spennende i vinens verden.

– Skal du bygge opp en vin-
kjeller, kjøp noen Moselviner; 
altså noen flasker ok Riesling. 
Om noen år kan de fort være 
verdt rundt 1000 kroner. Sau-
ternes holder i 200 år, det sam-
me gjør Portvin og Madeira. Jeg 
har en flaske her som skal tas 
når en av mine gode kamerater 
fyller 60 i 2023. Den har ligget 
siden 1999.

"
I Norge er dyr vin 
billig, mens billig 
vin er dyr, så ikke 

tenk på å kjøpe vin i utlan-
det, det er mye dyrere. 
mads endresen
Vinekspert

Når det kommer til Cham-
pagne bør du lete etter de små 
vinhusene, forteller Mads.

– Glem gul enke, Möet og 
Dom Perignon. Kjøp fra de små 
vinhusene, og velg flasker med 
mye syre, med en god fruktmo-
denhet og laget på gamle vin-
stokker, denne; fra Agrapart og 
Fils er helt super. Ellers er Be-
aujolais fra gamle vinstokker 
sånn den ble laget for 200 år si-
den en god investering. Disse 
vinene er som jordbær, de 
modnes sakte og oppnår god 
sødme. Denne, en Chenas 2015 
fra Philippe Pacalet, kommer 
fra gamle vinstokker med få 
druer på hver plante, konsen-
trert og mye smak, dyrket bio-
dynamisk fra en av toppkom-
munene i distriktet. Den koster 
300 kroner, og smaker som en 
burgunder til 900, forteller 
Mads, og finner fram en annen 
godbit.

– Se på disse. Helt like. Den 
ene er fra 2002, den andre fra 
2018. Domaine d'Arlot Vosne-
Romanée Premier Cru Les 
Suchots. Den fra 2002 betalte 
jeg 400 kroner for. Den fra 2018 
1600 kroner. Det lønner seg å 
kjøpe i rett tid, smiler han, og 
viser fram en flaske Romanée 
Conti. Den kjøpte jeg for 10 
000. Nå hadde den nok kostet 
rundt 100 000 kroner. Vel å 
merke i uåpnet tilstand!

Han viser inn i kjelleren mens 
han anbefaler å se etter alterna-
tiver til de dyre vinene. 

– Se etter viner fra utkantom-
rådene. Synes du Bordeaux-vi-
nene er for dyre, se etter alter-
nativer som Cahors, Bergerac, 
Languedoc. God og rimelig Pi-
not Noir utenfor Burgund kan 
du finne fra Canada, Oregon, 
England, New Zealand. Glem 
ikke å kjøpe inn god Nebbiolo 
fra Barolo, pluss de rimeligere 
utgavene fra Ghemme, Gatti-
nara, Valtellina. De har lag-
ringskapasitet. Jeg har drukket 

noen Nebbiolo-viner fra 1945. 
Knallgode saker!

Når Mads gjør noe gjør han 
det skikkelig. Han har satt fram 
noen eksempler på gode lag-
ringsviner, og glass i ulike vari-
anter har han stilt opp på bor-
det ved siden av. Skal du nyte 
en lagret vin, synes han du bør 
servere den i et glass den fortje-
ner. 

– I korte trekk er skal det være 
viner med lav alkoholprosent i 
smale glass og viner med høy 
alkoholprosent i vinglass med 
store klokker. Men serverer du 
champagne er det også deilig 
med disse Marie Antoinette-
glassene, da kan du kjenne bo-
blene prikke deg på nesen, sier 
han og ler godt, mens han for-

teller at champagne fra de små 
produsentene kostet om lag 30 
prosent mindre for tre år siden, 
og prisene øker stadig. 

– Kjøp de til 300 – 400 kroner, 
glem de til 700 – 800 kroner. I 
Norge er dyr vin billig, mens 
billig vin er dyr, så ikke tenk på 
å kjøpe vin i utlandet, det er 
mye dyrere. Det lønner seg all-
tid å handle det på polet her. 

lidenskap
Interessen som kom med de 
danske vennene og kassen med 
Bordeaux-vin har blitt en livs-
stil for Mads. Han sykler for 
egen maskin hjemme fra Flåt-
tenlia til Skien stort sett hver 
dag. 

" 
Jeg har en flaske 
her som skal tas 
når en av mine 

gode kamerater fyller 60 i 
2023. Den har ligget siden 
1999.
mads endresen
Vinekspert

– Det må jeg, ellers hadde jeg 
sett ut som Michelin-mannen, 
sier han og ler godt. 

Mat og vin er en stor del av li-
vet hans, og som han deler med 
sin bedre halvdel – og for øvrig 
en stor del av TAs lesere. 

Hver fredag deler han gode 
historier og velsmakende 
vintips i avisa, mens TA-mak-
ker Lars Fredriksen serverer 

Lagre vin? Dette bør du kjøpe

PÅ laGer: - Dette er tre gode kjellerviner, sier Mads Endresen, TAs eminente vinskribent.  
 FOTO: marie edhOlm andresen
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Lagre vin? Dette bør du kjøpe

dertil hørende gastronomiske 
retter. 

– Det er en lidenskap som jeg 
aller helst deler med gode ven-
ner, sier Mads.

Han er gjestfriheten selv.
Det brenner fremdeles i pei-

sen og stearinlysene er tent. 
Vinflaskene med sine gode his-
torier står over alt og inviterer 
til gode samtaler. Her er skap 
med vinglass og det er kunst på 
veggene. I den lille, men eks-
klusive vinkjelleren er det så 
godt som fullt. 

– Noen flasker har ligget her i 
et par år, andre i 30 år, sier han 
til slutt. 

– Men én ting er sikkert, det 
skal ikke ligge mye igjen her når 
jeg vandrer over floden.

GreiT UTvalG: Mads Endresen har satt fram litt av hvert som 
gjør seg for lagring i egen vinkjeller.   
 foTo: marie edholm andresen

redninGsmann: Bård Hoksrud fremstår som redningsmann i 
Suezkanalen i dette bildet Instragram. 

SKIEN: Det berømte 
bildet med Bård Hoksrud 
på vannscooter går nok 
en gang sin runddans på 
sosiale medier. Denne 
gangen er det komikeren 
Espen P. A. Lervaag som 
har det gøy.
Per Boseth Johansen

Han har lekt seg i photoshop 
slik at det ser ut som det var 
Hoksrud på vannscooter som 
dro skipet av grunn i Suezka-
nalen helt på egen hånd.

– Dette er jo knallmorsomt, 
sier Hoksrud da TA ringer han 
tirsdag formiddag og er klar på 
at dette bildet jo har forfulgt 
han i noen år.

Bildet av Hoksrud på scoo-
ter ble tatt i forbindelse med 
en demonstrasjon mellom 

Drøbak og Oslo i 2016. Folk har 
tydelig sett humoren i bildet 
og det er senere brukt ved en 
rekke anledninger.

– Av og til går dette på min 
bekostning og det er helt greit, 
humrer Hoksrud. 

Det gikk ikke langt tid fra 
komikeren la ut innlegget på 
Istagram før det tikket inn på 
mobilen til hovedpersonen 
selv.

– Vår kommunikasjonsråd-
giver sendte det til meg med 
en gang, forteller han.

Hoksrud mener vi trenger 
humor i disse dager og fortel-
ler at han har et godt forhold 
til komikeren som nå lar 
bamblingen lufte seg på sosia-
le medier.

– Espen er en herlig og krea-
tiv fyr, avslutter rednings-
mannen i Suezkanalen.

– dette er jo bare 
knallmorsomt

fÅr ikke TesTe seG: Hyttefolket i Kragerø blir sendt hjem for 
å teste seg.  arkivfoTo: nils JUl lande

KRAGERØ: Kragerø 
kommune opplyser at de 
vil prioritere egne innbyg-
gere og ber hytteturister 
om å reise hjem dersom 
de ønsker å teste seg for 
korona.
Per Boseth Johansen 
per.johansen@ta.no

- Vi har nå registrert svært 
mange henvendelser med øn-
ske om Covid-19 testing fra 
besøkende på hytter, skriver 
kommunen på sine nettsider. 

Det var lokalavisa KV som 
først omtalte praksisen.

De viser til anbefalingene 
fra regjeringen i forbindelse 
med avviklingen av påskeferi-
en og ber folk reise hjem der-
som de blir syk eller føler seg 
dårlige.

Det har vært en rekke tilfel-
ler av smitte den siste tiden og 
kommunen viser derfor til re-
gjeringen anbefalinger.

- I forbindelse med påske-
avviklingen vil teststasjonen i 
Kragerø måtte prioritere tes-
ting av lokalbefolkningen

Kommunen viser til følgen-
de retningslinjer:

- Generelt skal man holde 
seg hjemme hvis man ikke er 
frisk , og teste seg ved symp-
tomer.

- Hvis du er i karantene, el-
ler venter på testsvar, skal du 
ikke dra på påskeferie, heller 
ikke til egen hytte

- Er du på hytta og blir syk, 
skal du reise hjem.

- Hvis du blir ringt opp av 
smittesporingsteam i hjem-
kommune og satt i karantene, 
skal du reise hjem for testing.

hyttefolk som vil 
teste seg avvises


