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Nyhedsbrev, september 2019 
 

Kære venner 
The Vintage Port Club blev etableret den 13. september 1989 under navnet Den 

Fynske Portvinsklub. En mindre gruppe af portvinsentusiaster ville gerne slå et slag for 

kvalitetsportvin. Derfor ville de mødes om den gode sag, og samtidig arbejde for at 

udbrede kendskabet til portvin herhjemme.  

 

Det sidste må her 30 år efter siges at være lykkes til fulde, selvom klubben selvfølgelig 

langt fra er den eneste, der kan tage æren herfor. I dag er Danmark faktisk det land i 

verden, der køber fjerdemest Vintage portvin, og vi er helt i top hvad angår import af 

kvalitetsportvin pr. indbygger. Der findes nu en del portvinsklubber og portvinsfestivaler 

rundt om i hele landet - og ikke kun i København og Odense som for 20-30 år siden. 

 

 
Ældre klubsmagning 1992 

 

Derfor er der al mulig god grund til at fejre klubben i forbindelse med 30-året for 

stiftelsen. Og det vil vi da også gøre med manér. I det næste halvår vil vi afholde flere 

jubilæumsarrangementer, startende med en klubtur i september efterfulgt af spændende 

smagninger og kulminerende med en jubilæumsfest fredag den 1. november. Til 

festligholdelsen får vi besøg fra Portugal, idet portvinsbroderskabet Confraria do Vinho 

do Porto kommer til Odense for at fejre klubbens første 30 år. 

 

Alt dette kan du læse mere om i dette nyhedsbrev, men inden vi kigger frem mod det 

kommende års smagninger, ser vi også lige tilbage på en tur til Porto i juni måned. 
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Confrariatur i juni 

 
Confraria indmarch 2019 

 

Traditionen tro deltog nogle fra bestyrelsen i festligheder i Porto omkring Sankt Hans -

eller São João, som portugiserne kalder Portos skytshelgen. Her finder den årlige 

optagelsesceremoni i portvinsbroderskabet, Confraria do Vinho do Porto, sted, ligesom 

der på Sankt Hans dag afholdes regatta for de gamle portvinsbåde.  

 

Klubben var i år repræsenteret af Jan Søgaard, Per Stenaa og Erik Pedersen fra 

bestyrelsen, og derudover deltog bl.a. Peter Skov og Niels Strøjer.  

 

Hovedformålet med turen var at drøfte og planlægge nogle af vores 30-års 

jubilæumsarrangementer. Det gælder kommende smagninger, klubturen til september og 

ikke mindst besøget fra Confraria i november.   

 

Herudover havde vi også et lille møde om vores omfattende og spændende projekt med 

lancering af en ny klubvin: en 30-års Tawny lavet specielt til klubben af Carlos Flores og 

winemaker Alvaro van Zeller fra det velkendte hus Andresen. Alt ser ud til at forløbe 

planmæssigt, og vi glæder os til at præsentere denne unikke vin. 
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Vi besigtiger vores fad, 2019 

 

Turen var en ubetinget succes, og vi fik nogle gode aftaler i hus. Samtidigt er det som 

altid hyggeligt at mødes med vores portugisiske venner og deltage i gallamiddagen og al 

virakken under fejringen af São João. Det bliver et rigtigt spændende efterår. 

 

30-års jubilæumsportvin 
Da vi for fem år siden fejrede vores 25-års jubilæum, satsede vi og fik specialfremstillet en 

hvid Colheita 1989 fra Barão de Vilar som jubilæumsvin. Det gik overordentligt godt, 

synes vi selv, så nu gentager vi succesen. Dog ikke med endnu en Colheita fra 

stiftelsesåret, men med en stor, klassisk 30-års Tawny.  

 

Vi har om denne vin samarbejdet med huset med de danske aner, Andresen, og ikke mindst 

dets leder Carlos Flores dos Santos og winemaker Alvaro van Zeller. Det helt unikke 

ved denne klubvin er, at Andresen faktisk aldrig før har produceret en 30-års Tawny, idet 

deres portefølje omfatter 10-, 20- og 40- års Tawny samt en perlerække af Colheitas. 

Processen med at fremstille vinen har været i gang i et par år, og bestyrelsen har foruden 

flittig korrespondance også gennem processen fået fremsendt smagsprøver til vurdering 

og besøgt fadet i Andresens kælder i Vila Nova de Gaia flere gange. 

 

Den 30-års jubilæumsport tilbydes alle medlemmer som en primeur salg, og vi håber, at alle 

vil bakke op om den betydelige investering og benytte lejligheden til at erhverve sig denne 

helt enestående portvin, der selvsagt kun findes i et ret begrænset antal. 
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Carlos foran vores jubilæumsvin, 2019 

 

Jubilæumstur i september 
Fredag den 13. september 2019 rejser 16 medlemmer på jubilæumstur til Porto og 

Douro-dalen. Der tegner sig en meget spændende tur, som går fra Porto helt ud til den 

spanske grænse, så der bliver en del logistik at håndtere. 

 

Af arrangementer, der ligger helt fast, er i Porto besøg hos Andresen og vores gamle ven 

Carlos Flores, hvor vi skal afslutte vores spændende vinprojekt og se de første flasker 

blive tappet. Herudover skal vi besøge Poças nye Visitorcenter, hvor Pedro Pintao tager 

imod for at vise rundt og byde på et par glas port og lidt at spise.  

 

Det er heldigvis også lykkedes os at få arrangeret et genbesøg på det historiske og meget 

spændende Factory House sammen med repræsentanter fra vores gode venner i 

Symington-gruppen. 

 

Desuden er der er også en fælles middag på den roste restaurant DOP med den 

berømte portugisiske kok Rui Paula. 
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Klubben besøger Factory House 2016 

 

I Dourodalen er første stop Pinhão for først og fremmest at besøge Quinta da 

Romaniera og Crofts Quinta de Roeda, begge steder, som vi i klubregi aldrig har besøgt 

før. Herudover arbejder vi på at arrangere et ’get together party’ med vores venner fra 

Dourodalen på Hotel Quinta de Silval, som senest også har imponeret med deres egen 

vin, som vi kommer til at smage. 

 

Herefter tager vi videre ud i dalen for først at besøge Quinta do Vale Meão, hvor Luisa 

Olazabal venter os med frokost og smagning.  

 

Næste dag bliver en lang dag, da vi starter med Ramos Pintos Quinta da Ervamoira og 

udgravningerne i Coã-dalen med 24.000 år gamle helleristninger. Men der bliver også tid 

til smagning og frokost.  

 

Herefter venter vores gode ven Alvaro van Zeller ved sit nye projekt i Pocinho. Vi håber 

at poolen er blevet klar - ellers bliver det måske til en opfriskning i floden. Om aftenen er 

der en dejlig stund sammen med Alvaro på en hyggelig restaurant i Pocinho. 

 

Vi er sikker på, at alle kommer beriget hjem med nye store portvinsoplevelser. 
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Klubmedlemmer arbejder i marken, klubbesøg 2016 på Quinta de S. Luiz 

 

Down Memory Lane 

Sæsonens første smagning finder sted onsdag den 25. september, lidt senere end vanligt, 

så deltagerne på turen også har mulighed for at deltage.   

 

Vi indleder jubilæumssæsonen med et brag af en smagning, hvor vi tager en tur ned ad 

Memory Lane.  

 

Vi har gravet i smagebøgerne og fundet nogle spændende vine, som på hver deres måde 

var en af de bedste vine ved den begivenhed, de blev smagt – eller som har været med til at 

definere klubbens stigende kvalitet i smagninger og events.  

 

Det bliver altså et tilbageblik over de sidste 30 års smagninger. Smagningen vil dels 

omfatte nogle spændende fadlagrede portvine og dels 8 spændende Vintage Port fra 

perioden 1977 til 1994. 
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Vintage 2007 smagning, 2011  

 

Aftenens program indeholder bl.a.: 

 
• Taylor Vintage 1977, som har været topscorer i flere smagninger 

• Dow´s Vintage 1980, en stor vin fra flere smagninger 

• Fonseca Vintage 1985, klassisk portvin og altid blandt de bedste 

• Quinta do Infantado Vintage 1999, som var den første vin, vi har været med til at trampe 

under et besøg i Douro 

• Andresen Colheita 1982, en klassiker fra flere smagninger 

• Warre Vintage 1994, stor vin i et stort år 

• Kopke 40 Years Old Tawny … mfl. 

 

Vinene vil blive smagt semiblindt, og vi vil dvæle lidt ved fortællinger fra de tidligere 

smagninger, hvor vinene fik topkarakterer. Så der er god lejlighed til at få vækket minder 

om enkelte smagninger, Winemarkers Dinner eller besøg i Portugal, når vi samme fejrer 

klubbens 30 år med denne tur nedad Memory Lane. 

 

Jubilæumsbog 
I forbindelse med fødselsdagen sender vi tredje udgave af vores klubbog på gaden. Bogen 

er på hele 44 sider og skrevet på engelsk, da det primære formål er at benytte den som 

gave til vores portugisiske og internationalt samarbejdspartnere for på den måde at 

udbrede kendskabet til klubben: 
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Jubilæumsbogens forside 

 

Bogen, ”The first 30 years - in the service of Port”, fortæller i ord og særligt mange 

billeder klubbens historie gennem de første 30 år, herunder om smagninger, Winemakers 

Dinner, ture til Portugal og ikke mindst samarbejdet med en lang række portvinshuse og 

portvinspersonligheder. Som Alvaro van Zeller  f.eks. udtrykker det:  

 
It was in the first decade of the XXI century when I had the first "Close Encounters 
of the Third Kind” with the Club. Every time we meet, I have quite unique 
experiences: the discover of old Whites in the cellar; tasting rare Ports; the 
Winemakers Dinner; the challenge of making the 25th Anniversary Port, the 1989 
White Colheita. It's amazing to see your craziness for Port. Two things I learned:  
1) Your passion for Port. 2) Pour some Port in a glass for a hyggestund. TAK! 

 

Første udgave af bogen blev udsendt 2011, og for fem år siden fulgte så anden udgave i 

forbindelse med vores 25-års jubilæum. Den nye og tredje udgave er udvidet med 12 sider, 

idet der er kommet nye kapitler til i klubbens historie. 
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Confraria og jubilæumsfest 
Fredag den 1. november tilbyder vi alle medlemmer en unik mulighed for at komme i selskab 

med portvinsbroderskabet, Confraria de Vinho do Porto. Vi har de seneste par år 

arbejdet målrettet på få dem til Danmark i forbindelse med fejringen af vores 30-års 

jubilæum. Det lykkedes - og ikke alene det. For første gang nogensinde vil broderskabet 

afholde en optagelsesceremoni uden for Porto på europæisk grund, hvilket hidtil kun er 

forekommet ved fjernere destinationer som USA eller Hong Kong.   

 

 
Confraria do Vinho do Porto, ceremony 2018 

 

Såvel ceremoni som den efterfølgende festmiddag vil blive afholdt centralt i Odense med 

start allerede om eftermiddagen. Foruden repræsentanter fra Confraria de Vinho do 

Porto og danske medlemmer af broderskabet vil andre prominente personer deltage i 

højtideligheden, herunder Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, og Portugals 

ambassadør i Danmark, Rita Laranjinha.  

 

Desuden deltager der en del portugisere fra forskellige portvinshuse i festligheden, så der 

bliver rig mulighed for vores medlemmer til at ’tale portvin’ med både Confraria og 

producenter.  
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Så vi kan kun opfordre alle medlemmer til at sætte kryds i kalenderen og deltage i denne 

enestående fejring af såvel klubben som de dansk-portugisiske bånd. 

 

30-års Tawny  
Årets julesmagning har i anledning af vores 30-års jubilæum et naturligt fokus på Tawny 

af samme alder. Smagningen finder sted tirsdag den 26. november, og vi skal smage 7 

’gamle’ huse op mod 7 ’yngre’ huses tolkninger af, hvordan en 30-års Tawny skal smage.  

 

På programmet vil der være ældre huse som f.eks. Niepoort, Ramos Pinto & Kopke, mens 

de yngre huse repræsenteres af blandt andre DR, Bulas & Blackett. 

Og så er klubbens egen 30-års Jubilæumsvin fra Andresen én af flaskerne. På flere 

måder vil der være tale om en stor smagning. 

 

 
Glæd jer til: The Vintage Port Club Nasty Christmas Jubilee Quiz 2019             

 

Traditionen tro rundes aftenen af med vores ikke helt lette julequiz med spørgsmål om 

mangt og meget fra portvinens verden.  

 

Portvinsfestivaler i efteråret 
Dagen efter vores jubilæumsfest, lørdag den 2. november, afholdes Odense 

Portvinsmesse med to smagerunder på DOK 5000. Det er anden gang vores to 

medlemmer Niels Strøjer og Thomas K. Nielsen står bag arrangementet, som kom fint fra 

start sidste år.  

 

Læs mere her: http://odenseportvinsfestival.dk/ 
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Festival i Vintapperstræde, 2016 

 

Inden da, den 6.-7. september, er der Portvins Festival i Vintapperstræde, ligeledes 

arrangeret af ét af vores medlemmer, Jakob Søfelde-Hansen. Sidste år fik festivalen en 

aflægger i Svendborg, og i år er Vejle også med på programmet. Det sker den 14. 

september i Vejle og den 28. september i Svendborg. Læs mere på portvinsfestival.dk 

 

Endelig kan det nævnes, at landets første og dermed ældste portvinsfestival finder sted 

på Børsen i København mandag den 4. november. 

 

Det efterfølgende halvår 
Efter velfortjent juleferie og en forhåbentlig festlig nytårsaften fortsætter 

jubilæumssæsonen i 2020. Årets første smagning bliver en unik mulighed for at smage vine 

af høj kvalitet fra en meget spændende årgang.  

 

Foruden at fejre vores eget jubilæum fejrer vi 50-året for Vintage 1970 med en stor 

smagning torsdag den 16. januar, hvor vi serverer en perlerække af de bedste vine fra 

årgangen. 
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Klubsmagning af Graham 1970 mfl., 2010 

 

Winemakers Dinner finder traditionen tro sted i februar og næste år bliver ingen 

undtagelse. Vi får besøg af Pedro Poças Pintao fra det famlieejede Poças. Vine fra Poças 

er jævnligt indgået i vores smagninger, men fortjener nu et særligt fokus, hvorfor Pedro vil 

kommentere et stort udvalg af husets portvine.  

 

Ved den efterfølgende middag vil vi selvfølgelig også smage nogen af husets udmærkede 

bordvine. 

 

I marts måned følger en anden traditionsrig smagning, nemlig en triatlonsmagning. Denne 

gang er det dog ikke Vintage, men Colheitas, der vil være på programmet den 19. marts, 

når vi smager flere huse op mod hinanden i udvalgte årgange. 

 

Sæsonen slutter selvfølgelig med årets generalforsamling efterfulgt af en smagning af de 

nye Vintage årgange. Da der jo er kommet flere udmærkede årgange i træk, vælger vi at 

slå årgang 2016 og 2017 sammen, så vi kan teste nogle af de nye vine. Smagning og 

generalforsamling finder sted den 4. maj. 

 

Nyt fra Portugal 

Quinta do Noval har købt Quinta do Passodouro og dermed udvidet porteføljen, som 

foruden Noval allerede tæller Quinta da Romaneira.  
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Klubbesøg hos Christian Seely på Quinta do Noval, 2016 

 

Passadouro, som ligger i Vale de Mendiz, blev købt af Dieter Bohrmann i 1991 og blev i 

en del år drevet af familien i tæt samarbejde med Dirk Niepoort, som dog trak sig ud af 

samarbejdet i 2001.  

 

De sidste 20 år har winemakeren heddet Jorge Serôdio Borges, som også er kendt fra 

Wine & Soul, som han driver sammen med hustruen Sandra Tavares.  

 

Borges har dog meddelt, at han har haft sin sidste arbejdsdag på Passadouro, ligesom 

han har solgt sin mindre del af ejerskabet. Mon ikke den nye winemaker bliver Carlos 

Agrellos, som i forvejen står bag vinene hos Noval og Romaneira? 
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Carlos Agrellos 

 

En anden kendt portugisisk winemaker, Carlos Lucas, har købt sin egen ejendom i 

Douro, Quinta das Herédias. Carlos Lucas (Winemagnum) er mest kendt fra Dão, hvor 

han laver udmærkede rød- og hvidvine, men han har sideløbende også produceret vine fra 

andre regioner, herunder Douro.  

 

Nu intensiverer han engagementet i Douro, hvor det er planen at lave bordvine og portvin 

fra den 109 hektar store ejendom ved Távora-floden. 

 

Som allerede nævnt i sidste nyhedsbrev blev 2017 en bred deklarering med mange 

Vintage portvine. Derfor afholder portvinsinstituttet en stor smagning af de mange vine i 

Porto i begyndelsen af september, og ved samme lejlighed vil portvinsbroderskabet, 

Confraria do Vinho do Porto, deklarere deres egen Vintage. Det sker hver gang, der er 

tale om en bred deklarering.  
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Confraria blander Vintage, 2018 

Der afholdes en ceremoni, hvor repræsentanter fra de mange forskellige huse alle hælder 

en flaske af den nye vintage op i et stort glas for på denne måde symbolsk at blande en 

fælles Vintage. Sidst det skete var i 2018 med årgang 2016, så det er altså nu to år i 

træk, hvilket understreger det usædvanlige i denne back-to-back deklarering.  

 

Hjemmesiden 

Apropos de seneste årgange af Vintage kan du på vores hjemmesiden under ”Om 

portvin” og ”Årgange” se en oversigt over, hvilke huse, der har deklareret de forskellige år. 

Skulle der være mærker, som ikke er nævnt, så send endelig besked til klubben, så vi kan få 

listerne så fuldstændige som muligt. Besøg os på www.vintageport.dk.  

 

 
Facebook 
Husk også at deltag i debatten på vores Facebook-gruppe, der i skrivende stund har 478 

medlemmer, men der kommer hele tiden flere til. Her kan der stilles spørgsmål om portvin, 

gives gode tip eller du kan poste noter om spændende vine, du har smagt.  
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