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Høstens store auksjonen starter 4.september

Svein Lindin
Sommelier
svein@vinforedrag.no
Ny vin og brennevinsauksjon starter 4. september. Spesielt denne gangen er et stort utvalg med burgundere, 18
årganger av Ch. Mouton-Rothschild, sjeldne gamle norske akevitter og dyr og ettertraktet Cognac.

Vinmonopolet og Blomqvist slår til med en stor auksjon. Totalt skal 863 objekter auksjoneres bort. Dette er
dermed den største auksjonen Vinmonopolet og Blomqvist har gjennomført i september måned, og den 3.
største noensinne. Totalt er objektene vurdert til Kr. 1.950.305,-. Last ned listen her
Det dyreste objektet i auksjonen er en flaske Hennessy Timeless. Forhåndsvurderingen er på 50.000,- Kr. På
plass nummer to kommer Hardy Perfection til 20.000,- Dyreste vinflaske (Ch. Mouton-Rotschild 1959) er
forhåndsvurdert til Kr.15.000,-. Det er totalt 5 objekter med denne vurderingen; blant annet Ch. d’Yquem 1937,
3 x Ch. Mouton-Rotschild 1982, og 6 x Bienvenues-Batard-Montrachet fra Leflaive. Det finnes også objekter
vurdert ned til Kr.350,-.
Også denne auksjonen er dominert av Frankrike med 481 objekter. Burgund og Bordeaux står for henholdsvis
247 og 132 av objektene.
Burgund har lik fordeling mellom rødt og hvitt. Blant de hvite burgunderne er Ramonet, Comtes Lafon,
Domaine Leflaive, Raveneau og Dauvissat godt representert. Røde burgundere finnes fra 52 ulike produsenter
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spredt over hele regionen. Det finnes viner fra årganger helt tilbake til 1919. d’Angerville og Armand Rousseau
har flest objekter.
Fra Bordeaux finnes 132 objekter fordelt på mer enn 70 eiendommer. Av de hvite er det to søte som er mer
enn 100 år gamle. Av de røde finnes det vin tilbake til 1959. 1980-tallet dominerer med 50 objekter. Chateau
Mouton-Rothschild er svært godt representert med 18 ulike årganger.
15 av Italias vinregioner er representert denne auksjonen. Totalt er det 149 italienske auksjonsobjekter, der
Piemonte står for over 100 av dem. Kjente og ettertraktede produsenter som Bruno Giacosa, Giacomo Conterno,
Gaja, Rinaldi, Cappellano, Massolino, Bartolo Mascarello er å finne på listen. Fra Toscana finnes flere modne
Brunelloer.
Det Tyske utvalget er satt sammen av kjente produsenter som Fritz Haag, Jos. Christoffel Jr., Joh. Jos. Prüm,
Georg Breuer og Dönnhoff. Alle predikater er representert, og det er en god seleksjon av eldre søte viner.
Den nye verden er presentert med 28 objekter. Her finnes blant et utvalg modne australske toppviner, og flere
årganger av Opus One. Produsenter som Ridge, Kistler og Dunn er også representert på auksjonen.
Snittalder på vinen er 11 år. 1999, 2004 og 2009 er de hyppigste årgangene.
68 av objektene er brennevin, likører og destillater. Det finnes et godt utvalg av gamle tappinger. Blant
annet finnes akevitt fra 1800-tallet, eldre blended whisky tilbake til 30-tallet, og flere gamle likører.
Auksjonsstart:
4.september, Kl.0900. Avslutning dag 1: 13.september, Kl.18:30. Avslutning dag 2: 14.september, Kl.18:30.
Kilde: Pressemelding Vinmonopolet 30 august 2017
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