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T H O M A S RY D B E R G

“ Jeg er stor tilhænger af,

at man forsøger at undgå sprøjtemidler
i marken, og at man både dyrker og
producerer sine vine så naturligt så muligt.
Men ikke for enhver pris!

”

THOMAS RYDBER G

• Født i Hvidovre i 1966
•	Uddannet Cand. Merc. Dat.
fra Copenhagen Business School
•	Marketingdirektør gennem mange år hos
bl.a. Microsoft, Apple og på Ekstra Bladet
•	Skrevet om vin på Ekstra Bladet
siden 2009 og skriver derudover
for forskellige tidsskrifter
•	Udgav bogen Spansk Vin i 2014
•	Driver derudover de100bedstevine.dk,
AltomSpanskVin.dk samt en række vin/
spiritusmesser for JP/Politikens Hus
•	Studerer pt. på Master of Wine
uddannelsen i London

Jeg har stort set altid haft en vis interesse for
vin, men den begyndte først rigtigt at blomstre,
da en række af mine venner og jeg startede med
at gå på aftenskole for at lære vinens verden
bedre at kende. Efter nogle år kom vi dog til den
konklusion, at vi godt kunne selv, så vi begyndte

at mødes hver anden uge med et fast tema. Vi
skiftedes til at indkøbe vine, og vinklubben fortsatte således gennem mange år.
I starten var det især de klassiske franske og
italienske vine, jeg gjorde mig i, men min første
store vinoplevelse har nok været en Priorat, der
virkeligt åbnede mine øjne for Spanien. Og som
mange måske ved, har jeg siden haft en speciel
kærlighed til vinene fra den iberiske halvø.
Min vinhobby blev for godt 10 år siden til min
levevej, da jeg først startede en importørvirksomhed (Valuewine) med fokus på spansk og
sydafrikansk vin. Det gav mig en dyb indsigt
i specielt spansk vin, men også det at drive
en vinforretning. I 2009 blev jeg spurgt på min
arbejdsplads Ekstra Bladet, om jeg ville skrive
om vin i avisen. Og da dette ikke var foreneligt
med også at sælge vine, solgte jeg min andel
af vinimporten for at hellige mig skriveriet. Da
jeg i 2013 afsluttede min diplomuddannelse
i vin og søgte ind på Master of Wine-uddannelsen, besluttede jeg derfor også at bruge hele
min tid på vin og stoppede mit civile job. I dag
driver jeg så Ekstra Bladets vinsite, som med
over 300.000 månedlige besøgende er Danmarks største site om vin. Herudover skriver jeg
fast for Sommelier-bladet og udgiver mit eget
magasin om whisky og rom samt har lige udgivet
en bog om spansk vin.. Og så må jeg indrømme,
at MW uddannelsen også tager en stor del af
tiden…
Jeg er generelt meget positiv overfor økologiske, biodynamiske og naturvine, som der jo
kommer flere og flere af på markedet. Jeg er
stor tilhænger af, at man forsøger at undgå
sprøjtemidler i marken, og at man både dyrker
og producerer sine vine så naturligt så muligt.
Men ikke for enhver pris! Det at lave vin er også
en forretning, som skal hænge sammen for
bønderne hvert år, og derfor kan der indimellem

være udfordringer med blandt andet klima og
sygdomme, hvilket betyder, at man er nødt til at
behandle markerne. Men tænker man sig om og
minimerer dette, synes jeg, at det er vejen frem.
Og det er mit indtryk, at flere og flere gør det.
Som udgangspunkt har jeg altid haft stor respekt for Robert Parker, verdens mest kendte
vinanmelder og specialist, men jeg må også
indrømme, at jeg var noget ærgerlig over hans
indflydelse i en periode, hvor alle forsøgte at lave
vine, som pleasede den stil, han søgte. Det er
derfor godt at se, at Parkers indflydelse er blevet
markant mindre de senere år. Og at vinbønderne
i højere grad går tilbage til fordums tids måde at
lave vin på og igen begynder at hylde differentieringen.
Det er svært at nævne min absolut største vin
oplevelse gennem tiden. Der har været så mange
store oplevelser, men der er nu altid noget særligt over at deltage i Bordeaux En Primeur ugen i
april, hvor man får mulighed for at smage samt
lige Cru Classé slotte i den nye årgang i de fantastiske rammer ude på slottene.
Når jeg er ude af min professionelle rolle og bare
skal nyde et godt glas vin, har jeg selvfølgelige
mine favoritter. Min store passion personligt
er Barolo, en interesse, der kom, da jeg boede i Torino i 1998 og 1999. Men ellers er det
meget, hvad mit humør er til. Nogen gange en let
Bourgogne og andre gange en tung californisk
Cabernet. Og så fylder de spanske vine nok
lidt mere hos mig end hos mine kollegaer i
branchen…
I skrivende stund er jeg ved at forberede den
italienske vinfestival i København, og i den
forbindelse afholder vi altid en større test af
messevinene. Der plejer altid at være nogle
fremragende vine imellem, som overrasker mig.
Så de bedste fra testen skal nydes i weekenden
til en hjemmelavet pizza i stenovnen.

