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Han studerade ekonomi på Han-
delshögskolan i Göteborg och 
juridik i Lund och hade en fram-
gångsrik karriär inom medicin-
teknik. Nu odlar han vin i Frank-
rike. Vi talar om Arne Wennberg, 
som idag driver vingården Bres-
cou i Languedoc. 

Att odla vin i harmoni 
med konst och natur

Arne Wennberg köpte 2001 till-
sammans med fyra kompanjoner 
vingården Brescou. På denna 

gård har producerats vin sedan 1750. 
Efterhand försvann delägarna och idag 
är Arne Wennberg ensam ägare till do-
mänen. Men varför väljer en framgångs-
rik industrialist att ge sig in i en så  risk-
fylld bransch med låg lönsamhet? 

Naturintresset
- Jag har alltid haft ett stort intresse för 
naturen,  berättar han. Det var här in-
tresset för ekologi föddes. Parallellt med 
att utveckla industriella produkter inom 
medicinteknik, ägde jag ett markom-
råde i gränslandet mellan Halland och 
Skåne.

Detta intresse är grunden för mycket av 
vinodlingen på Brescou. Under devisen 
”Rena viner smakar bättre” utvecklar 
man vinet. Sedan 2011 följer man Ter-
ra Vitis-reglerna, som är inriktade mot 
att värna om natur och människa för att 
åstadkomma en uthållig produktion. 

Vin sedan Kristi födelse
Viner från Languedoc var redan vid 
tiden för Kristi födelse en viktig han-
delsvara.

För Brescou är kopplingen bakåt i 
tiden tydlig. Gårdens historia kan 
räknas till 700 år. Vin har odlats på 
platsen sedan år 1750 och de äldsta 
stockarna man idag skördar från är 80 
år gamla. Det är druvan carignan, som 
bär arvet vidare.

Denna målning, som visar vinets koppling till historien, pryder hela fondväggen i försäljningslokalen.

Eftersom Arne Wennberg har en modern syn på ekologi i utvecklingen av viner 
kändes det viktigt för Rivieranytt att göra ett reportage om honom och hans vingård Brescou. 
Till vänster om Arne sitter Laurent Baraou, ansvarig för försäljning, därefter Steve Banon och 

Christoph Brousse. Till höger om Arne sitter Lars Torstenson.
- Ända fram i vår tid har vin gjorts i 
Languedoc enligt 1 000-åriga traditio-
ner, berättar Arne Wennberg. 

Kopplar det traditionella 
till modern teknik 
Att koppla det traditionella sättet att 
odla vin till det moderna, känns som 
en livsuppgift för Arne Wennberg. Till 
sin hjälp har han Lars Torstenson, som 
efter att ha drivit Vin och Sprits gård 
Rabiega i 18 år, etablerat sig som vin-
konsult. Lars Torstenson anlitas av flera 
vinodlare över hela världen och sedan 
2006 hjälper han Brescou i utveckling-
en av ett ekologiskt vin.

Man har undan för undan gått över 
till hållbart jordbruk. Sedan flera år 
är gården certifierad av Terra Vitis 
och blivit CO2-neutrala. Från 2018 
år Brescous viner ekologiskt certifie-
rade. 

Svavelhalt på etiketten
Brescou är en av de få odlare, som anger 
svavelhalten på etiketten. Ett exempel 
är det röda vinet, som är gjort på dru-
vorna carignan, grenache, syrah och 
merlot. På etiketten anges svavelhalten 
till mindre än 68 mg/l.

- Vi arbetar konsekvent med att hålla 
låga svavelhalter eftersom vi tror att re-
nare viner smakar bättre, berättar Arne 
Wennberg.

Krister Göranson
kg@31cc.se

Miljöintresset tar sig också andra ut-
tryck. Exempelvis producerar solpane-
ler den elektriska energin, som behövs. 
I en modern anläggning balanseras ut-
taget av energin från allmänna nätet när 
det behövs med att skicka tillbaka över-
skottet, som alstras när det egna beho-
vet är mindre.

Vin i ständig utveckling
Vid Rivieranytts besök höll Arne Wenn-
berg ett planeringsmöte med ledningen 
för vingården. Man arbetar ständigt för 
att utveckla sitt vin, inte minst för att 
möta förändrade krav från samhället 
och kunder. Vi fick ta del av diskussio-
nerna om strategi för den kommande 
produktionen och fick handlingsplanen 
förklarad för oss.

För att hålla kvaliteten på Brescou be-
gränsar man med ett systematiskt ar-
bete med trimning av stockarna så att 
skörden blir 40 hektoliter per hektar 
odlad mark. 

- Det är en utmaning att skapa balan-
serade viner med fräschör i ett varmt 
klimat. Som exempel skördar vi varje 
druvsort till vitvinerna i två omgångar. 
Den första ger syra och friskhet, den an-
dra, när mognaden kommit längre, ger 
vinet doften och smaken i övrigt, säger 
Lars Torstenson.

Strävan efter låg svavelhalt 
- Svavel förekommer i all produktion av 
vin. För att hålla den låg arbetar vi för-
siktigt med rena och friska druvor, fort-
sätter han.

EU-regler begränsar svavelmängden 
i röda konventionella viner till 150 mg 
per liter och till 120 mg per liter för eko-
logiska viner. Brescou håller som exem-
pel i sitt Carisma, svavelhalten på min-
dre än 68 mg per liter.

För konventionella vita viner är motsva-
rande EU-gräns 200 mg per liter och för 
ekologiska 170 gram per liter. Här håller 

Brescous vita en svavelhalt mindre än 
70 mg per liter.

Balansen syra/sötma är känslig i vin-
produktionen. För att inte riskera efter-
jäsning i rosévinet, som görs med rest-
sötma, tvingas man ligga lite högre med 
svavelhalten. 

Vid sidan om carignan odlas på Bres-
cou många andra druvor. Gården ligger 

Arne Wennberg öppnar sitt eget vin.

Terra Vitis 

Terra Vitis-reglerna begränsar svav-
elhalten i röda viner med mindre än 
5 gram restsocker per liter till 150  
mg/l och för ekologiska viner till 120 
mg/l. För vita viner är halten svavel 
begränsad till 200 mg/l för konven-
tionella viner och till 170 mg/l för 
ekologiska viner.

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon, eller från 
2016 Occitanie, är en stor del av den 
traditionella franska vinvärlden. 

Regionen har kvalitetsmässigt slä-
pat efter andra regioner som Bor-
deaux och Bourgogne. På 80-talet 
bildade några pionjärer organisa-
tionen Vin de Pays d’Oc. Organisa-
tionen inledde ett medvetet arbete 
för att öka kvaliteten. Det har gjort 
effekt och idag nämns den störs-
ta delen av vinerna från Langue-
doc-Roussillon med stor respekt.
 
Regionen står för en tredjedel av 
den totala franska odlingsarealen 
för vin. Endast 3,3 procent odlar 
ekologiskt.

mellan Cevennerna i norr och Medel-
havet i söder. Den omfattar 40 hektar. 
Jordarna är skifferrika och här odlas 
röda vinsorter som merlot, cabernet 
sauvignon, pinot noir, syrah, grenache, 
mourvèdre, carignan och counnoise vid 
sidan om chardonnay, viognier, mar-
sanne, roussanne och bourbolenc för 
gårdens vita viner.

60-70 procent går på export mest till 
Sverige. Såväl rött som vitt och rosé 
finns i Systembolagets beställnings-
sortiment. Via www.xwine.se levererar 
Brescou också sina viner i Sverige.

Konstintresset
Men inte bara  det stora intresset för na-
turen driver Arne Wennberg. På vingår-
den får hans konstintresse mycket ut-
rymme. Och Le Vin… L’Art du bien- être 
–  Vin… konsten att må bra - är rubriken 
på en av gårdens broschyrer. Där kopp-
las Arne Wennbergs tankar om konst till 
vinet i meningen, En konst i harmoni 
med våra viner.

Bättre kan inte Arne Wennbergs filosofi 
beskrivas.


