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Stavanger Vinforum 19.1.2008 
 
Som alltid (kan man vel etter hvert si) deltok vi på Stavanger Vinforums vinmesse i januar. 
Tradisjonen tro foregikk dette en lørdag mot slutten av januar på Hotell Victoria.  
 
Denne gangen var det Jan Ove, Sigurd og Jan Morten som deltok fra klubben. For en gangs skyld 
sløyfet vi forkurset med Nils Nærland, vi regnet vel med at vi hadde fått med oss det viktigste her 
etter å ha overvært det noen ganger de siste årene. Ellers var vi påmeldt tre forskjellige seminarer, 
så det var nok å ta seg til. 
 
Etter at all registrering, utdeling av vinglass osv. var behørig overstått, gikk vi rett over til det første 
seminaret, som for en gangs skyld ble arrangert i Skansen hotell, ved siden av Victoria. Dette var en 
presentasjon av viner fra et av Sør-Afrikas beste vinhus, Meerlust, presentert av Ken Engebretsen, 
president i norsk vinkelnerforening. Vi fikk høre en del om historien bak sørafrikansk vinproduk-
sjon, og selvfølgelig smake en del av vinene som blir laget av Meerlust. Det typiske var at en bruker 
de vanligste franske druene, som Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir og Merlot. 
 
Etter dette hadde vi en liten tur i smakesalen, før vi hadde oss en liten matbit i restaurant Big Horn. 
Etter dette var det duket for nytt seminar, igjen om Sør-afrika. Denne gangen var det en særdeles 
engasjert svensk dame ved navn Maja Berthas som snakket nesten en time om Sør-Afrikas 
fortreffelighet. Hun var tydeligvis dypt og inderlig forelsket i landet, og utrolig engasjert når hun 
snakket om landet, vinene, og ikke minst de flotte sørafrikanske vinmakerene ☺. Morsomt å høre 
på, muligens ikke så enormt faglig interessant, men likevel. 
 
Da var det tid for å slå seg løs i smakesalen. Vi begynte som vanlig med hvitt og musserende, og 
gikk etter hvert over til rødt. Etter å ha vært på to seminarer om Sør-afrika, var det vel naturlig at 
det var en overvekt av sørafrikansk vin blant det vi smakte på. Personlig må jeg vel si at selv om det 
var en god del bra vin, slet jeg litt med å finne de store høydepunktene. 
 
Etter en times tid her måtte undertegnede forlate vinmessen, mens de to andre deltok på nok et 
seminar før de tok kvelden. 
 
Som alltid, en stor takk til Jan Ove for ennå en gang å ha ordnet oss plass på denne seansen. 
 
Sigurd Erland 
referent 


