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https://hemingwayclub.dk/hcgreve/ 

Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Næste møde 2. mar.  i Greve 

Borgerhus Kl. 9:30 

Poul Legind Hansen, Pensioneret 

brygmester vil fortælle om sit 

arbejde og Øl udviklingen 

Referat fra HC2 mødet den 24. februar 2020 

Erik som er medlem af Hedeland Vinlaug besøgte os i dag for at fortælle 

om vinproduktion i Danmark. 

Det hele startede med at Hedeland vinterrasser blev anlagt i 1984 

vinterrasser som et beskæftigelsesprojekt. 20.000 m2 af det gamle 

grusgravområde blev anlagt med en sydskrånende terrasser, og der blev 

etableret en sø neden for terrasserne.  Søområdet genspejler sollyset op 

ad skråningerne og forøger derved lysets styrke med op til 40 % som 

diffus belysning, hvilket har stor betydning for druernes udvikling og 

modning. På den nederste skråning af vinterrasserne er udført et 

stenglacis af granitmarksten. Stenglaciet kan betragtes som et varme-

lager, idet dagens solvarme akkumuleres i stenene. Varmen afgives over 

en lang periode, og holder derfor en større gennemsnitlig temperatur på 

vinterrasserne. 

Vinterrasserne blev oprindeligt beplantet med 1000 stokke, men er 

senere blevet suppleret med yderligere planter så der i dag er ca. 3000 

stokke fordelt på ca. 25 medlemmer af vinlauget. 

I 2017 var der omkring 100 kommercielle vinavlere i Danmark og 

omkring 1200 hobby avlere. Druerne der anvendes er specielle typer, 

hvor druerne kan modnes i vores relative kolde klima. Druesorterne er 

Rando, Solaris, Leon Millot og Marechal Foch, hvor de to sidste er de 

mest udbredte. 

Vi fik en fin gennemgang af hele processen der strækker sig over hele 

året. En af de ting som overraskede os, var at planterne skal afbarkes 

med stålbørste eller malerskraber i det tidlige forår for at undgå lus og 

andet utøj. Denne proces bliver kun anvendt her på vores breddegrader. 

En anden ting som de fleste måske ikke var helt klar over, så er 

vinstokke selvbestøvende, så hvis der er lidt vind i blomstringsperioden, 

så sker det helt af sig selv. Der går ca 100 dage fra blomsterne er 

bestøvet til druerne kan høstes. 

Erik har selv 200 stokke fordelt på 3 områder, alle sammen mørke druer 

til rødvin. De unge vin indeholder en stor mængde syre, så det er 

nødvendigt at lagre den mindst 3 år før syren forsvinder og vinen bliver 

rund i smagen, så den kan nydes. På et godt år giver de 200 planter 

omkring 175 liter færdig vin.  

Kvaliteten afhænger selvfølgelig rigtig meget af vejret på vores 

breddegrader. Sidste år 2019, var et dårligt år med magen regn og 

relativt koldt. Det bevirkede at der udvikledes meldug på rigtig mange 

vinarealer i Danmark, der var faktisk nogen vinbønder der måtte 

kasserer hele høsten. Så galt gik det ikke for Erik men udbyttet dette år 

var sikke særlig stort og så bliver det spændende at smage på vinen om 

et par år. 

Ja, hvem have regnet med at vi i Greve fremstiller omkring 2.000 liter 

vin om året.  

Tak til Erik for et rigtig godt foredrag. 

 

(ref. Geert Lehmann) 

HC2 møde den 24/2 2020 

I dag var vi mødt 44 HC-mænd op.  

Erik har 200 vinstokke i 

Hedeland 

Erik en dansk vin entusiast, 

forædler druer til vin    

Greve Museum 10 mar. kl. 11:00.  

Der er ikke flere ledige pladser!!! 
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