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Vinhuset Halls Huk 
 
Hall är Gotlands näst minsta socken till befolkningsmängden. 
 
I Hall finns flera lantbruk och det bedrivs vinodling på Hallshuk. 
 
Socknens mest berömda besöksmål är Hallshuks kapell och den ca 40 m 
höga klinten med vidsträckt havsutsikt vid inloppet till Kappelhamns- 
viken. 
 
Johan Rudling kom från Stockholm till Gotland år 1998. Här sökte han ett 
sommarhus och fann istället vid Hallshuk den i landskapet varsamt 
placerade gården med tillhörande 20 hektar mark. 
 
Fastän det fanns flera köpare var det Johan som fick köpa fastigheten av 
Elsa Larsson, hon var född och uppvuxen på Hallshuk och levde hela sitt liv 
på gården. Elsa flyttade på ålders höst till äldreboendet Kilåkern i Slite där 
hon senare avled.  
 
Johan Rudling som tidigare arbetade i finansbranschen, är numera 
pensionär. Han  delar han sin tid mellan larmet på Karlaplan och lugnet 
vid Hallshuk. Det är en sådan kontrast till mitt gamla liv-  ett större hopp 
finns inte, säger Johan. 
 
Begåvad med gröna fingrar, ville han som nybliven markägare genast börja 
odla. Frågan var bara vad.  
 
Första året odlade han mandelpotatis. Året därpå kontaktade han 
Christina Widén som doktorerat om tryffel. Hon kom och tittade men sa att 
det var alldeles för torrt och att det tar tio år innan man vet om man får 
någon tryffel. Johan förstod att odla tryffel skulle han inte göra, sen kom 
han på att han skulle odla vin. 
 
På den vägen är det och 100 vinplantor har blivit 1500. 
 
Johans 1500 vinstockar växer i snörräta rader, han kan konsten att pincera 
nya skott på våren och hur man bäst binder upp rankorna. Den karga 
steniga jorden lagrar solvärme, på grund av mikroklimatet växer klasarna 
lågt. När solen skiner fylls varenda sten med solenergi . Stenen håller 
fukten och värmen. Att havet är så nära är också en fördel, det fungerar 
som en värmereservoar och motverkar frostnätter och gör höstarna 
förhållandevis varma. Jorden är även väldränerad. 
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Johan odlar de blå druvorna Rondo, Regent och Leon-Millot, därtill odlar 
de två gröna sorter vid namn Solaris och Siegerrebe. 
 
Leon-Millot har hög sötma, rött fruktkött och en intressant druva att 
tillverka vin av. Rondo kan liknas vid en Cabernet sauvignon men har 
större druvor och vitt fruktkött. Regent är med sin höga fruktsyra 
motsatsen till Leon Millot. Ett vin med hög fruktsyra kan man lagra länge, 
berättar Johan.   
 
Solarisen är framtagen av tysk plantskola, en sort som står pall i tufft 
klimat. Den är också benägen att dra på sig ädelröta eller Bortrytis 
cinecera som är grunden för ett sauternliknande vin. Siegerrebe kan liknas 
med en gewurtstraminer från Alsace. 
 
Förutom vita och röda viner gör Vinhuset ett portvin som kallas för 
”Gotlands-Port- Mateus”namn efter ett av barnbarnen. Vinet har legat på 
Gotlandsek i c:a 5 månader. Jäses till c:a 15 % och spritas upp till 20 %. 
 
Gotlands –Amarånen görs på torkade druvor, mestadels Rondo. Dessa 
torkas på brygghusets vind i hängmattor, från mitten av oktober till mitten 
av december, för att sedan pressas och jäsas. Genom torkningen reduceras 
vikten med nästan 50%. Sockerhalten stiger och koncentrationen på smak 
– och luktämnen ökar. Detta ger ett mycket komplex vin, med hög 
alkoholhalt.  
 
Sedan förra året gör Vinhuset nu Gotlands-Champanj. Man gör först ett 
basvin, tillsätter därefter champagnejäst och vinet får jäsa på 
champagneflaska med kronkapsyl, allt enligt champagnemetoden. Efter 
”sur-LIE” i c:a 15-18 månader (det jäser på jästbädden) sätts flaskan i 
ställen ”purpetre”.  
Flaskan vrides dagligen så att de döda jästsvamparna hamnar nere i 
flaskan. Därefter fryses flaskhalsen till is. När kapsylen öppnas, flyger 
isproppen ut av trycket och jästen avlägsnas. Sedan isättes en 
champagnekork och grimma. Årets bubbel är gjord som en 
roséchampagne.   
 
Vinhuset gör ungefär 70 procent röda viner och 30 procent vita viner. 
 
Det tar ungefär 100 dagar för ett vin att mogna. Blomningen sker i slutet av 
juni, början av juli. Hundra dagar efter blomningen skördar man. Fram till 
skörd arbetas det ständigt på vinfälten, med pincering, lövväggsarbete och 
gallring. Under de trettio sista dagarna är det viktigt med mycket sol och 
värme, berättar Johan och tar fram ett av sina hjälpmedel, refraktometern. 
När man droppar saft på instrumentet visas druvans sockerhalt. 
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Ju högre sockerhalt , desto högre alkoholhalt, vilket är bra förutsättning 
för att få en bra slutprodukt. Har inte druvan tillräcklig sockerhalt får man 
chaptalisera, enligt EU:s vinregler, d.v.s. tillsätta socker i  efterhand, 
förklarar Johan. 
 
Att havet ligger så nära, inom synhåll från vingården är en stor fördel för 
en vinbonde. Havet fungerar som en värmereservoar, både vår som höst 
och motverkar frostnätter. Vinstocken är väldigt känslig. Bara någon 
minusgrad gör att knoppen fryser bort. En knopp har flera liv. Fryser den 
första kommer en sekundärknopp, men den är endast fertil till 50%, och 
skulle även den förstöras av frosten, så kommer en tredje knopp med ett 
bladverk som upprätthåller fotosyntesen och gör att plantan överlever. 
 
Den steniga, kalkrika jorden kanske ser ogästvänlig ut men stenen är 
vinbondens vän.  
Johan utnyttjar mikroklimatet. När solen skiner, och det gör den ofta 
under den gotländska sommaren, fylls varenda sten med solenergi. Stenen 
håller fukten och värmen. Jordarna här är väldränerade. Stocken vattnas 
endast när den planteras, sen behöver man inte vattna mer, om det inte blir 
extremt torrt. På så sätt tvingar man vinplantans rötter att söka sig efter 
eget vatten. De fyraåriga plantorna har rotsystem som går ända ner till 
grundvattnet. För att utnyttja mikroklimatet har vinhuset en låg 
uppbindning och vinet mognar på 20 till 30 cm höjd.  
Kommer man till Medelhavsområdet däremot ser man att druvorna hänger 
högt,- det blir för varmt att ha druvorna nära jorden.  
 
I gårdens gamla utbyggda brygghus ligger själva vineriet, vingårdens allra 
heligaste där de ädla druvorna blir vin. Den moderna vinbondens 
utrustning står uppradad skinande blank. Tidigare trampades vinet, men i 
dag gör en stjälkavskiljare med kapacitet på flera ton i timmen jobbet. I 
vineriet ryms också immer-voll-tankar, en hydropress, vinkällare och 
Johans dagbok, där han antecknar allt som sker på vinodlingen. 
 
I stället för att lagra vinet på ekfat tillsatte Johan tidigare ekchips. I stället 
för att lagra vinet på ekfat så hällde vi eken i vinet. 
Ekchipset är ett franskt material med olika rostningar som ger vinet 
karaktär och smaker av vanilj, kaffe, körsbär m.m. 
Numera lagrar man vinet på ekfat tillverkade av Gotlandsek från 
Stenkyrka. 
Faten binds av Sveriges enda tunnbindare från Dyltabruk. Hans namn är 
Johan Torslund. 
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Vinhuset Halls Huk strävar inte efter att konkurrera med vinerna på 
Systembolaget, men vill i framtiden sälja sitt vin lokalt s.k. gårdsförsäljning 
och till resturangerna på Gotland.  
Föreningen Svenska Vinodlare, där Vinhuset Halls Huk är medlem, 
arbetar hårt för att det skall bli tillåtet att sälja våra viner som gårds-
produkter.  
Sverige är det enda EU-land där man inte får sälja alkoholhaltiga gårds- 
produkter, men regering och riksdag har uppvaktats i frågan under flera 
år. 
 
Johans tips till en blivande vinbonde: 

• Skaffa rätt druvsort från början. Det är väldigt tråkigt att efter tre år 
upptäcka att det är fel sort. Vitis vinifera heter grundsorten. Kan 
skaffas via Föreningen Svenska Vinodlares försorg. 

• Beskär, och var inte blödig när du beskär. Beskär otroligt hårt. 
• Ta ut ett lågt skördeuttag. Ju lägre skördeuttag, desto högre kvalitet 

på vinet. 
   
 
 
 
 


