
Vinbrev oktober 2006: 
 

Så er det blevet tid til den halvårlige levermedicin. 
 
 
Vinklubben står overfor talrige nye udfordringer i de kommende år. Momsen stiger 
i Tyskland 1. januar med 3 procent. Transportudgifterne er steget med mere end 50 
pct. bare i løbet af indeværende år, og så kommer der til stadighed nye vinlande til 
med dumpingpriser og kvaliteter langt under hvad vi hidtil har været vant til. Men 
der er ingen grund til bekymring. Vinklubbens innovationsudvalg er forberedt, og 
allerede fra næste levering vil der være forandringer. 
 
Vi har tidligere barslet med at hjemtage vinene til udlevering i Danmark. Det 
gør vi stadig, men har dog besluttet, at så længe vi endnu ikke kender 
konsekvenserne af den kommende tyske moms-forhøjelse, vil vi afvente 
situationen. Derimod har vi en revolutionerende nyhed til denne udlevering.  
 
I årevis har vinklubben kæmper for at komme helt ind i hjertet af Fleurie. Ind 
til selve Chateau Fleuries dyreste vinmarker. Her hvor vinplanterne gror på 
vertikale leraflejringer på de grusfyldte skrænter, og hvor boniteten er som en 
stigende aktiesøjle. Det er her man laver vine, der er bløde og charmerende og 
som eksploderer som en smagsbombe mellem gane og drøbel. Disse vine har 
vinklubben nu fået lov til at købe. 
 
Dernede nord for Lyon har man værdsat vinklubbens trofasthed overfor 
Fleurie, og man har accepteret vore ønsker om en opklassificering. Vi har 
bestemt været tilfredse med ”Chateau du Bourg”, som jo nyder godt af at ligge 
med de horisontale leraflejringer tæt ved de højt klassificerede vinmarker. Men 
mange Fleurie kendere har savnet den ypperste af alle, og ikke mindst den 
blomsterflora, som kendetegner denne top vin. Den er nu på vej til vore ganer. 
 
Vinen har i øvrigt hentet flere priser hjem i de senere år. Således fik 2005 
årgangen hele 5 point mere end den vindende vin til en stor smagnings-
konkurrence i maj måned. 
 
Vi ved ikke helt nøjagtigt hvor mange flasker vi kan få i år, da man først fra 
2007 kan levere det antal flasker vinklubben normalt aftager. Chefen for Den 
Europæiske Centralbank, franskmanden Jean-Claude Trichet har accepteret 
kun at modtage 500 flasker i år, og det giver trods alt mulighed for yderligere 
1500 fl. til Danmark. Men som sædvanligt: Først til mølle princippet. 
 



Det har været os magtpåliggende at kunne holde den fra tidligere år kendte faste 
lave pris på Fleurien, og her umiddelbart før vinbrevets færdiggørelse, er det 
næsten en realitet. Kun fragtprisen er med til at Fleurien stiger med 0,97 øre pr. 
fl. 
 
I den forgangne periode siden sidste vinudlevering, har vinklubben med 
bragende succes (citat fra et ældre medlem) haft en udflugt til Fænø med 
tilhørende vinsmagning. 50 af vinklubbens medlemmer havde tilmeldt sig, og 
samtlige mødte op. Få af dem forlod øen med en klar erindring om hvad der i 
grunden var hændt. 
 
Den tørre sommer har tørlagt mange vindepotrum, og især er det gået ud over 
rosè vinen. Den kan naturligvis også bestilles denne gang, men husk også 
rødvinen fra Provence. Denne feterede sol hungrende franske vin, som pris-
mæssigt ligger et pænt stykke under det anstændige, har fået en fast plads i 
vinklubbens sortiment. 
 
Mange producenter af fjerkræ – specielt ænder og gæs – spår et helt fantastisk 
godt fjerkræår. En nyhed, som tegner godt for julen. Hertil kan vi forsigtigt 
supplere, at vore italienske venner er ovenud tilfredse med såvel Traversagnaen 
som Amaronen her til efteråret. Alt i alt en utrolig heldig kombination til årets 
julebord, som måske aldrig tidligere har haft en så optimal forhånds vurdering.  
 
Et enkelt medlem er i år ekskluderet. Det er det laveste antal siden vinklubbens 
start. Årsagen skal sandsynligvis findes i sygdom blandt medarbejderne i 
vinklubbens juridiske udvalg. Det ene medlem, som nu ikke længere kan købe 
vin i klubben, havde dampet etiketter af Fleurie flasker, og påført etiketter fra 
”Pingus”. Det blev naturligvis opdaget. Magen til skandaløs behandling af en 
Fleurie skal man lede længe efter. Og værre blev det, da udvalget opdagede, at 
Fleurie etiketterne var påført ”Pingus” flaskerne. Det blev dog aldrig opdaget af 
andre. 
 
Der har efter den succesfulde Fænø tur været flere henvendelser fra 
medlemmerne. De vil allerede nu gerne vide noget om vinklubbens arrangement 
2007. Vi kan desværre ikke løfte sløret for 2007-arrangementet endnu. Vi er 
langt med forberedelserne, og vi er overbeviste om, at det bliver det hidtil bedste 
arrangement nogensinde. Men vi skal bede om tålmodighed. Enkelte ivrige med-
lemmer har for at sikre sig en plads, allerede indbetalt 1000 kr. i depositum. 
Dem vil vi naturligvis overveje at returnere. 
 



Men vi kan fortælle, at der blive tale om et arrangement over flere dage, og det 
bliver meget billigt – også selv om prisen løber op over 10.000 kr. person. 
Kendere har udtalt, at det ikke er muligt. Vi er ikke i tvivl. Samtidig skal vi 
oplyse om, at det motionsarrangement, som vi omtalte på Fænø, ikke bliver til 
noget. Vi havde åbnet for den mulighed, at ikke motionister også kunne deltage i 
bus rundt på motionsruten. Der meldte sig to motionister og 72 til bussen. 
 
Vi har i de sidste måneder kigget meget på vinklubbens aldersdemografi. Den 
siger i tørre tal, at gennemsnitsalderen er på 66½ år. En rimelig høj alder i 
betragtning af, at stor set samtlige vine i klubben ikke er over 3 år gamle. Men 
der er – ifølge vin-eksperter – en klar sammenhæng mellem forskellen på vinens 
alder og alderen hos den der drikker.  Det hænger sammen med det forhold, at 
blodkar, LDL-kolesterol, endotelceller og svagt karvæv ikke under nogen 
omstændigheder kan forenes, hvis der opstår svagt karvæv på grund af for stort 
spænd i år fra vin til menneske. Det er her den daglige rødvin kommer ind i 
billedet. Effekten er kortvarig. Et brat ophør med et længerevarende, pænt 
alkoholforbrug, almindeligvis 5-6 genstande pr. dag, medfører en øget risiko for 
blodpropper. Det skyldes, at blodpladerne bliver ekstra klæbrige i nogle døgn. 
Populært sagt betyder det, at balancen mellem fibrinolyse og koagulation 
forskydes i retning af trombose. 
 
Det man kan lære af ovenstående er, at man aldrig – ALDRIG – må undlade de 
daglige glas vin. Og her føler vi os stærkt forpligtede til at gentage: ALDRIG.  
Måske kan man tage W.C. Fields meget rammende ord om selvkontrol til sig: 
”Min selvkontrol har nået det perfekte. Jeg drikker aldrig noget stærkere end 
gin før morgenmaden”. 
 
Vi hare fået en enkelt relevant forespørgsel – og omkring 113 urelevante. Vi 
besvarer den første, som forespørger om det er muligt at lave kortere intervaller 
mellem de to årlige udleveringer ! Det kan sagtens lade sig gøre. Vi vil blot 
meget gerne have at vide mellem hvilke to udleveringer man ønsker kortere 
intervaller? Sådan som udleveringer er tilrettelagte i dag, er det os meget 
magtpåliggende at sørge for, at der er lige netop så langt mellem udleveringerne, 
at det svarer til den bestilte mængde vin. Det lever omkring 17 pct. af 
vinklubbens medlemmer op til. 
 
Slutteligt skal vi bede vinklubbens medlemmer om at aflevere bestillingen så 
tidligt som muligt. Der var 28 medlemmer, som ikke fik vin i foråret fordi de 
kom for sent med bestillingen. Fat allerede nu bestillingssedlen og afgiv ordren i 
dag. Du sparer rykkergebyr, rykkerchikane og ikke mindst overrente. En ny 
regel i vinklubben, som primært er beregnet på de medlemmer, som har alt for 



lang reaktionstid på bestilling og betaling. Og husk, at fremtidige 
arrangementer primært vil blive tilbudt de medlemmer, som køber vin hvert år. 
Har man ikke købt i sammenhængende 18 måneder glider man ud af systemet. 
 
Husk også, at der kommer nye arveregler. Her er det ikke kun pensionerne, som 
bliver fredet. Der tales også om, at den som har skabt vinkælderen, skal have 
den ved bodeling. 
 
 
 
 


