
Frem fra glemselen 

Astri snakker om møter og temaer vi 

har hatt i oversiktlig fortid  - med tall 

og statistikker 

 mens Bjørn presenterer viner vi 

smakte i 1991 og 1992  

(i tilgjengeliger årganger i dag) 

 



Samlet antall deltakere pr. år. Summen av 6 årlige møter. 



 

Fra november 1990 finnes det notater og referater 

som forteller om viner og temaer. 

 

Dette er samlet til tabeller og statistikker som vil 

bli gjort tilgjengelige på hjemmesiden. 

 

Møter og viner før høsten 1990 finnes kanskje i 

notater og hukommelse hos de ”eldste” 

medlemmene. 

 

Dette føyes gjerne til i den registrerte historien. 

 

”Frem fra glemselen” tar for seg den historien 

som er dokumentert. 







25 + 3 år med Vinselskabet 

Chateau Petit Village (nærmeste nabo til Petrus) Bordeaux 2013 



Ventevin i større slurker 

Casal Gacia Vinho Verde  

smakte vi i mai 1992. 

 

25 % Loureira 

25 % Azal 

25 % Arinto 

25 % Trajadura 

 

Fermentert i ståltank 

Fruktig aroma, preget av 

pære og sitrus med hint  

av blomst 
 



Vinho Verde lages helt nord 

i Portugal 

Druene blir som regel dyrket 

på espalierer eller stativer 

høyt over marken – dels for 

god utnyttelse av marken og 

dels for å unngå fuktigheten 

fra hyppig nedbør. 

 

Vinho Verde betyr ”grønn 

vin” – med referanse til ung 

vin og ikke til fargen. 

 

Rundt havparten av all Vinho 

Verde som dyrkes er faktisk 

rød. 

 



Portugale vin-smakinger 

 

5 møter med viner fra Portugal 

 

April 95  

Oktober 02 

Oktober 04 

August 12 

August 15 

 

Portugisiske viner har vært med på 

ytterligere 6 møter 

 

Vinho Verde har vi smakt 2 ganger 

tidligere 



 

 Carjohansværn Vinselskab 

gjennom årene  

- etter gjenoppliving i 1989  

 

med statistikker fra 

november 1990 



Andel viner vi har smakt fordelt pr. land 



Andel møter med vin fra ett land eller én region ( møter med 

andre tema er ikke medregnet ) 



Vi starter med bobler 



Crémant de Loire Brut 

Gratien & Meyer 

Vi smakte Crémant de 

Loire i november 1992 

 

(men egentlig var det en litt finere 

variant fra Saumur) 

 

50 % Chenin Blanc 

40 % Chardonnay 

10 % Cabernet Franc 

 

Tradisjonell metode, 

delvis fermentert på fat, 

min. 36 mnd på bunnfall. 

Tørr, frisk og delikat. 

 

Kr. 139,90 



 

Vinene fra Loire/Anjou beskrives 

som vin til mat. Selv til 

musserende trenger du en matbit. 

Appelasjonen Crémant de Loire 

finner vi mellom Tours og Angers. 

Lys strågul farge. 

Undertone av pære og sitrus i 

smaken. 

Frisk og fruktig aroma av sitrus og 

grønne epler. 

 

 



Smakinger med musserende 

vin som tema 

Carljohansværn Vinselskab har hatt 
musserende viner på 11 møter, og 

smakt 28 musserende viner - 
 

av disse har det vært 4 møter med 
Musserende Vin som tema. 



Rød vin fra Bordeaux 

Baron Philippe de 

Rothschild Bordeaux Rouge 

1982 smakte vi i februar 

1992 

 

Nå smaker vi ”et barn”  

Fra 2015 

 

30 % Cabernet Sauvignon 

10 % Cabernet Franc 

60 % Merlot 

 

Fyldig vin med mye tanniner 
Kr. 145,90 





Bordeaux blend. 

Rubinrød farge. 

Noen hevder at navnet smaker bedre enn vinen. 

Aroma mørke kirsebær og solbær, hint av tjære 

og kanel. 

Rund og aromatisk smak, fruktig og tørr. 

Integrerte tanniner, fin og lang ettersmak. 

 

Bør drikkes innen 2019 

Serveres ved 16 grader 

 

1991 er eldste tilgjengelig årgang og den koster 

omregnet  ca 600.- 



Mer Bordeaux 

 

Chateau Verdignan – en trofast 

venn av Vinselskabet siden 1989. 



Château Verdignan 2009 

Vi smakte Château Verdignan 1985 på 

augustmøtet i 1992. 

 

2009 er fast, saftig og ørlite utviklet. 

Preg av mørke bær, urter og fat. God 

lengde. 

 

30 % Merlot 

65 % Cabernet Sauvignon 

  5 % Cabernet Franc 

 

Vinifiert i temp. kontrollert ståltank,  

12 mndr. på fransk eik (1/3 nye fat) 

 Kr. 269,90  





Konsentrert preg av mørke bær, urter og gode fat 

 

Robinson 85p. // Neal Martin 94 p. 

 “Toasty and a bit dead on the end. Solid without 

being inspiring.” 

 

Prisen på det internasjonale markedet stiger raskt. 

 

En god bordeaux som tåler minst 8 år. Meget godt 

kjøp. Dyp og tett rød. Fin duft med sødmefylt 

modent preg av solbær og plommer, veldig 

tiltalende. 

Fruktig og rund i munnen, fin syre, fine myke 

tanniner, god frukt og nesten leskende 

munnfølelse, sitter godt, frisk fast finish. 

Bruksområde Lam, biff. 

 



Frankrike og Bordeaux har vært 

sentrale temaer i Vinselskapet fra 

første møte 

 

Vi har hatt 28 møter med franske 

viner.  

 

I tillegg har det vært Bordeaux-tema 

på 21 av 27 årsmøter. 

 

Til sammen har vi smakt 329 franske 

viner ( utover de som ikke er 

registrert fra det første året uten 

referater) 

 

Chateau Verdignan har vi smakt på 4 

møter – med følgende årganger: 

1976 – 1985 – 1993 – 1995. 

 

 





Så skal vi til Spania 

Marqués de Cáceres Gran Reserva 2008. 

 

Denne smakte vi som 1985 årgang i oktober 1992. 

Den vil koste mellom 1.500 og 2.000 pr. stk i år. 



Dyp rubinrød vin fra Rioja 

Rik og kompleks med god 

fasthet og utviklede tanniner. 

God lengde. 

 

85 % Tempranillo (Tinto del Pais) 

  7 % Graciano (Bovale)   

  8 % Garnacha 

 

Intens krydret aroma av mørke 

bær og med et velbalansert 

eikepreg. Hint av coconut og 

pepper.  En Grand Reserva med 

imponerende personlighet. 

Bør drikkes innen 2022. Kr. 308,00 





Møter om Spania og spanske viner 

 

Fra høsten 1991 og frem til i dag 

har vi smakt 67 spanske viner. 

 

8 møter har hatt Spania som tema 

 

 

 

Noen spanske toppviner i glassene 

våre: 

August 1996 – Vega Sicilia Unico 

1985 (kr 575,-/96) 

Februar 1998 – Castillio Ygay 

Grand Reserva Especial 1959 

(kr. 765.-/98) 

 



Over ”Dammen” til 

Beringer Vineyards,  

St. Helena, Napa Valley 



Vi kan ikke tillate oss å gå utenom det som skjer i Napa Valley akkurat nå 

! 

Paradise Ridge Vineyard // Signorello Vineyard  - Sonoma og Napa 



Beringer Private Reserve  

Cabernet Sauvignon 2006 

Toppvinen på novembermøtet 1991 var 

denne vinen i 1985 - årgang. 

 

100 % Cabernet Sauvignon med duft av 

søte kirsebær, kakao, seder, krydder og 

mint. 

 

Smak av modne kirsebær, bjørnebær og 

plomme. 

 

Utsøkte lot’er fra flere av Beringer’s 

vinmarker i Napa Valley modnes 

separat - i to år på franske eikefat – før 

de blandes til Private Reserve. 

 

Kr. 999.- 
 





Beringer  ble etablert som vingård av Jacob Beringer i 1876, og 

fremstår i dag som et av de ledende vinhus i Napa Valley, med 

hovedsete i St. Helena.   

 

Private Reserve Cabernet Sauvignon ble skapt av winemaker Ed 

Sbragia i 1977. Han er fortsatt i aktivitet som winemaker emeritus, 

mens hovedansvaret for produksjonen nå hviler på Laurie Hook, som har 

samarbeidet med Sbragia i over 20 år hos Beringer. 

 

Familien Beringer solgte vinhuset til Nestlé i 1971,  som solgte det 

videre til Texas Pacific Group. Senere ble det overtatt av Foster’s Group 

frem til 2011, da det ble solgt til de nåværende eierne Treasury Wine 

Estates.  Vinmakeren har vært kontinuiteten gjennom alle eierskiftene. 

 
 



Vinselskapet og Amerika etter 1991 

 

 

Viner fra USA har vært tema på 4 

møter: 

Oktober 99 

August 06 

Oktober 10 

April 15 

 

 

Viner fra Beringer Winery har vært 

med på 7 smakemøter: 

 

Zinfandel – 4 ganger 

Cabernet Sauvignon – 3 ganger 

 

 



Ettersmak med Santa Rita  

Cabernet Sauvignon Reserva 

2014 

 

100 % Cabernet Sauvignon fra Maipo 

Valley, Chile. 

 

1989-årgangen var med på vinmøtet 

i april 1992. 

 

Aroma preget av modne mørke bær, 

litt krydder, røyk og fat. 

 

Sval fruktighet preget av mørke bær, 

vanilje og fat. Litt varm ettersmak. 

 

Ståltank i 9 mndr. og amerikanske 

eikefat i minst 6 mndr. 

Kr. 149,90 


