
INDBYDELSE TIL ARGENTISNSK VINSMAGNING HOS H.J. HANSEN 

MANDAG 

D. 18. MAJ 2015 

VINSMAGNING I HISTORISKE OMGIVELSER HOS H.J. HANSEN VIN A/S 

DEN FINESTE INTRODUKTION TIL ARGENTINSKE VINE! 

H.J. Hansen er af de største og mest anerkendte vinhandlere i landet. Hovedsædet ligger i Odense, men der er også en 
stor afdeling i København. Meget bekvemt beliggende lige ved siden af Østerport Station! Vi skal være i deres historiske 
kælder, hvor bl.a. Flammen og Citronen holdt til under 2. Verdenskrig - (se forklaring længere nede på siden). 

Chris vil vise os rundt i den historiske kælder og giver os derefter en fin introduktion til argentinske vine, startende med 
mousserende vin som velkomst. 

Hovedvægten bliver lagt på druen Malbec, den klassiske drue, der kom til Argentina fra Frankrig. Her var den i mange år 
support druen i Bordeaux, men er vokset sig til en stor selvstændig drue, specielt i Argentina, hvor den har fantastiske 
forhold at trives i. Her er den efterhånden også blevet en standard, når der serveres oksesteg. Vi smager argentinsk 
Malbec fra et rimeligt prisniveau (kr.120,-) op til meget fornemme vine (kr.650,-) 

Kort information om Malbec druen : Malbec stammer fra 
det sydvestlige Frankrig, hvor den meget længe har været 
en fast ingrediens i blandingsvine, men uden at have gjort 
meget væsen af sig selv. I dag er det mere sandsynligt at 
man kender den fra lande som Argentina og Chile, der 
begge laver vine på ren Malbec. Dernæst kaldes den ikke 
Malbec i Sydvestfrankrig, men for Auxerrois og i Loire 
kaldes den for Cot. De mange synonymer taler ikke just for 
Malbecs kendskab og stjernestatus. 

Malbec giver bløde saftige vine, der er mørke og 
parfumerede - hvis den altså plantes i et varmt klima. Før i 
tiden blev den næsten udelukkende benyttet som 
hjælpesort i Bordeaux, til at blødgøre vine. Men i dag har 
Merlot overtaget det job. Den indgår stadig flittigt i mange 

blandingsvine fra Sydvestfrankrig, men det er i Cahors den er mest udbredt, da der her ifølge lokal lov skal være mindst 
70% Auxerrois i vinen. Under de rigtige betingelser, kan Malbec altså sagtens stå på egne ben. 

I alt bliver vi introduceret til 8 gode vine.  Da det, med en enkelt undtagelse, er samme druetype, vil det ikke opleves 
overvældende.  
 

 

ALT DETTE FOR EN BESKEDEN MEDLEMSPRIS PÅ KUN KR. 225,- IKKE-MEDLEMSPRIS KR. 275,-                                                               
(I dette arrangement indgår der ikke noget måltid og man skal ikke selv medbringe vinglas.) 

 

 

OBS !!!! I DEN HISTORISKE KÆLDER ER DER KUN PLADS TIL 34 PERSONER, SÅ SKYND DIG MED TILMELDING!!! 
FØRST TIL MØLLE …  

 



	   VEL MØDT ! 

FAKTABOX 

TIDSPUNKT:     MANDAG DEN 18. MAJ 2015 KL. 17.30 

ADRESSE:             H.J. HANSENS VINHANDEL, ØSTBANEGADE 3, 2100 KØBENHAVN Ø 

BETALING:     BANKOVERFØRSEL TIL KLUBBENS KONTO: REG 6512, KONTO 3053 010589 

TILMELDING & BETALING:      SENEST TORSDAG DEN 14. MAJ 2015 TIL SASVINKLUB@GMAIL.COM 

Historien bag H.J. Hansen går tilbage til 1829, hvor 
urtekræmmer Jørgen Jacob Limkilde kom til Odense fra 
København og bosatte sig i lejemålet Vestergade 99. Stedet 
købte han efterfølgende for hele 2.900 sølvrigsdaler af 
Kirsten Jørgensdatter, enke efter pottemager Peder 
Rasmussen Cordt. Tiderne var svære, men forretningen 
udviklede sig støt og roligt, og i 1857 kunne en tilfreds 
Limkilde udleje sin forretning til sønnen, Clemens 
Limkilde, for 350 sølvrigsdaler årligt.  

Clemens’ dygtighed og energi gjorde forretningen større, 
og flere produktområder kom til. Der blev bl.a. etableret 
en stor krydderi-knusemaskine og et kaffebrænderi. 
Handel med gamle klude og tøj samt genbrug af metaller, 
hestesko og jernplader blev også en god forretning for 
Clemens Limkilde. 

Forretningen blev hurtigt en af de største i branchen, og 
nye ejendomme blev købt, herunder Vindegade 114 og 
Vestergade 101. Clemens solgte senere forretningen til 
Hans Jørgen Hansen, som også har lagt navn til 
virksomheden, som vi kender den i dag. 

Flammen & Citronen er en dansk drama/action film fra 
2008. Manuskriptet er skrevet af filmens instruktør Ole 
Christian Madsen, sammen med manuskriptforfatteren 
Lars K. Andersen. Filmen er baseret på virkelige 
hændelser og virkelige øjenvidneskildringer fra nogle af 
de personer, der har oplevet Bent Faurschou-Hviid (kendt 
under dæknavnet Flammen) og Jørgen Haagen Schmith 
(kendt som Citronen) på allernærmeste hold. Flammen og 
Citronen var blandt de meget aktive modstandsfolk i 
Danmark under 2. verdenskrig og mistede begge livet i 
forbindelse med deres indsats. 

Filmen foregår i København i 1944 (fra maj til oktober 
måned) under 2. verdenskrig. Den største del af 
Danmarks befolkning er rastløse og bange, mens de 
håber på at krigen snart er forbi. Hovedpersonerne er 
modstandsfolkene Bent Faurschou-Hviid (Flammen) og 
Jørgen Haagen Schmith (Citronen) som i 1943 kom med i 
modstandsgruppen Holger Danske sammen med 
modstandsmanden Bent Høgsbro Østergaard (Gemüse). 
Ordrerne til deres aktioner videregives fra højere hold af 
politiadvokat Aksel Winther. Da Flammen beordres til at 
henrette sin kæreste, den smukke og gådefulde kurer 
Ketty, kommer han imidlertid i tvivl. Med en stigende 
dusør på sit eget hoved frygter han nu hverken at kunne 
stole på Ketty eller nogen anden. I kampen for landets 
frihed udvikler det hele sig til en svær og diffus situation, 
og ingen føler efterhånden at de kan stole på hinanden. 

Afsløring af handlingen og/eller plot ender her – sorry  J 
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