Bordeaux
primörer
2018

Sedan 1971 har före detta vinhandlaren Janåke Johansson besökt Bordeaux
varje år och sedan 25 år tillbaka har han varje år varit där för att prova
Primörer. Med tanke på den gedigna kunskap och erfarenhet, förutom att han
är en sann vinälskare, av Bordeaux´s primörprovningar så bad Livets Goda
Janåke att ge sina synpunkter här i tidningen beträffande primörprovningen
2018. Här kommer hans sammanfattning, men innan dess en liten mer
ingående presentation av denne, vi skriver, legendariske vinhandlarprofil,
sammanfattat av denna tidnings chefredaktör.
TEXT & Foto: Janåke Johansson

Källarna på Château Ausone.
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J
Janåke provar med Dominique Cruse från
Ginestet.

Janåke Johansson.

anåke Johansson föddes 1944 i Skåne och
flyttade till Stockholm 1968. Han har
arbetat med vin sedan 1966 eller 53 år
och startat fyra vinimportföretag;
Vinhuset Berntson, Bibendum, Premium
Wine och Janake Wine Group. 1984 blev han ansvarig för Systembolagets första så kallade specialbutik
på Birger Jarlsgatan 18. Janåke var även utbildningsledare på Systembolaget på sjuttiotalet. Då Janåke
började jobba på Systembolaget var vinutbudet
ytterst begränsat och dominerades av så kallade härtappade viner som togs hit i lösvikt av Vin &
Spritcentralen. Men som små juveler stack de härtappade slottsvinerna från Bordeaux ut. De var
framförallt dessa som skapade Janåkes vinintresse.
Det dyraste på den tiden var en 1959:a eller kanske
1961 Chateau L´Evangile som såldes för 24,75 kronor.
Det var då mycket pengar så när Janåke köpte en
sådan vågade han inte berätta det för sin unga nyblivna fru utan gömde undan den i sitt embryo till
vinkällare. Något år senare förlorade han sig fullständigt i ett vin och visste då att vin och framförallt
Bordeaux skulle bli hans röda vintråd. Vinet i sin tur
var en halvflaska 1949 Chateau La Mission Haut
Brion. Något så gott måste vara en Gudagåva, tänkte
han.
Sedan dess, 1971, har Janåke besökt Bordeaux varje
år och så småningom kommit att arbeta med vinlegender som André Lurton, Christian Moueix,
Dominique Cruse på Ginestet, Christopher Cannan
(Europvin) och många andra. Han skördade vin på
Chateau Kirwann 1971.
Till sist, Janåke anser att vit Bordeaux är världens
bästa torra viner och att Sauternes är prototypen för
botrytisviner. Därmed lämnar vi ordet över till
Janåke:

JAG KOM TILL BORDEAUX FÖRSTA GÅNGEN 1966
och kunde då se hästkärror lasta av druvorna vid
både Château Rauzan-Ségla och Château Margaux.
Sedermera kom jag att besöka Bordeaux varje år från
och med 1971 och Primörer har jag provat tillsammans med Britt (hustru och VD i vårt företag Janake
Wine Group i över åtta år) i minst 25 år nu.
Det som är mest intressant är väl att på detta sätt
kunna följa utvecklingen av de olika slotten och lära
sig deras husstilar och märka av förändringar. Rent
allmänt är jag imponerad över vilken stabilitet de
flesta berömda namn visar upp år efter år.

Ägaren av Château Haut-Brion och Château La Mission
Haut-Brion Prince Robert de Luxembourg.

TVÅ STORA FÖRÄNDRINGAR MÅSTE VÄL nämnas
allra först. Idag skördar man i genomsnitt minst två
veckor senare än man gjorde på sextiotalet. Detta
därför att man idag har så mycket större resurser och
kan hantera dåligt väder mycket bättre och skörda så
mycket snabbare och därför kosta på sig att vänta in
maximal mognad på druvorna. Det kunde man inte
på sextiotalet och var så rädda för att få skörden förstörd av regnoväder att man startade skörden innan
full mognad uppstått. Dessa viner hade därför mera
gröna tanniner och var som unga mycket sträva och
behövde många år för att mjukna till och blir drickvänliga. De viner vi idag får fram är drickvänliga
redan efter ett par år utan att lagringsbarheten har
gått förlorad.
EN ANNAN EFFEKT AV DETTA ÄR ATT VINERNA
idag håller en klart högre alkoholhalt än på sextiotalet då ett Bordeauxvin oftast låg runt 11% och var
godkända från 10,5%. Man var senare i början av
2000-talet på väg mot överextrahering speciellt i
Saint-Émilion och ofta låg alkoholhalten över 14%,
men nu har trenden vänt och idag ser jag att många

Château Gruaud-Larose.
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berömda slott börjar skörda tidigare igen för att hålla
tillbaka alkoholhalten. Bra exempel på detta är
Château Cheval Blanc. Man gör helt enkelt idag bättre viner än någonsin.
Årgångarna 2017 och 2018 är båda synnerligen
annorlunda och intressanta med väldiga problem,
men av olika slag. 2017 fick man oerhört stora problem med hagelskador. I lilla Pomerol odlar man vin
på sammalagt 800 hektar och 300 av dessa blev totalförstörda 2017 och 200 klarade sig helt oskadda
medan 300 skadades delvis. Det kunde drabba granngårdar väldigt olika.
ÅR 2018 VAR PROBLEMET, FÖRUTOM MER
HAGELPROBLEM, allvarliga mjöldaggsangrepp vid
blomningen. Under vinter och vår fick man massor av
regn (traktorer gick inte att använda då de sjönk ner)
och blev väldigt drabbat av just mjöldagg och enorma
volymförluster. Många producenter förlorade upp
emot 75-80% av volymen och här vill jag nämna några mycket drabbade slott som Palmer där man fick ut
11 hektoliter/hektar eller ett drygt glas per stock,
Haut-Bailly och L´Evangile (20 hl/ha), Dufort-Vivens
(10 hl/ha). Pontet Canet förlorade 66%. Värst av alla
fick de organiska och biodynamiska odlarna det
eftersom de inte kan använda annat är kopparlösning
och det i begränsad omfattning. Palmer, Pontet Canet
och L´Evangile är organiska och de två första även
biodynamiska så de fick det extra tufft.

Château Margaux.

EN REFLEKTION ÄR ATT OM DETTA INTRÄFFAT
PÅ SEXTIOTALET hade det blivit total katastrof och
knappt något vin alls. Årgångsskillnaderna blir så
mycket mindre idag. Jag är djupt imponerad av vad
man lyckades prestera på slott som Palmer, DufortVivens och Pontet Canet.
Efter den blöta våren kom en väldigt varm och torr
sommar vilket gav extremt små druvor med tjockt
skal. På Château Margaux har man aldrig sett något
liknande och man kortade därför ner macerations
tiden för att undvika överextrahering. Detta är mycket ovanligt.
Den torra sommaren och hösten innebar extremt
svårt läge i Sauternes eftersom man inte fick några
bortytisangrepp på sina små bär. Det var helt enkelt
för torrt. Många tvingades att skörda utan detta men
på Chateau Suduiraut väntade och väntade man och
skörden avslutades den 19:e november efter fem skördeomgångar. Det lönade sig och man fick till ett
ljuvligt, lättare Sauternes vin men med ovanligt låg
sockerhalt som 125 gram/liter mot det normala 140
samt en vidunderligt liten produktion om 5 hektoliter
per hektar, d.v.s. ett halvt glas per stock. Men vilket
glas – en dryck för Gudar!

Alexandre Thienpont
på Vieux Château Certan.

Vin och vatten på Château Ducru
Beaucaillou.

Château Ducru-Beaucaillou.

La Conseillante.
74

Livets Goda #134

Livets Goda #134

75

FRANKRIKE / BORDEAUX

Château L´Evangile.

DE VITA STORA VINERNA FRÅN BORDEAUX har
haft svårt för att få det erkännande de förtjänar men
själv håller jag dem som världens ljuvligaste vita
viner. För mig är speciellt vinerna från Château HautBrion och La Mission Haut-Brion (med högre andel
semillion) men även viner som underbara Pavillion
Blanc de Château Margaux på enbart sauvignon
blanc och tidig skörd och hårt urval (17hl/ha) bland
värdens största vita viner. De två från Haut-Brion och
La Mission Haut-Brion tillverkas i liten volym 350
lådor per år till hela världen och brukar säljas som
primörer för 6 000 kronor flaskan. Drick med
andakt. Själv dricker Britt och jag med stor förtjusning vit Blanc de Lynch-Bages som vi bara älskar. Nå,
hur blev då 2018 års viner till sist? Då jag inte använder vare sig 20 eller 100 graders poängskalor fick jag
denna gång en speciell tillåtelse av denna tidnings
chefredaktör Anders Enquist, som tillämpar 100
poängskalan LGP, att använda en 5-graders skala,
det vill säga den som Platter i Sydafrika använder.
Jag vill här påpeka att jag provade mycket få viner
från Saint-Émilion och Sauternes denna gång på
grund av tidsbrist och inga alls från Moueixgruppen
vilket såklart är synd. Viner som Petrus, La Fleur
Petrus, Lafleur och Trotanoy hör alla till topplistan
och säkert även viner som Canon, Figeac.
Sauternesslott som d´Yquem, Climens, Rieusec, La
Tour Blance, Sigala Rabaud och Lafaurie-Peyraguey
levererar ju alltid toppviner. Nåja, här kommer i alla
fall min topplista.
Château Olivier.

Jäsningskärl på Château Dufort Vivens.

Château La Mission Haut-Brion.
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Château Lichon Longueville Baron.

Toppnoteringarna
5

Château Cheval Blanc

Elegantare blir det inte.

Château Ausone		

Komplexitet och balans.

Château La Conseillante		

Lysande, elegant och sammetslen.

Château Margaux		

90% cabernet sauvignon och det märks.

Château Lafite Rothschild

Enastående elegans och klassisk stramhet.

Château La Mission Haut-Brion
Château Haut-Brion
Stram och rasig.

Château La Mission Haut-Brion Vit
Château Haut-Brion vit
Château Suduiraut
NÄRMAST TOPPEN

4,75

Vieux Château Certan
Château Latour
Château Ducru-Beaucaillou

4,5

Château Nénin
Château Troplong Mondot
Château Palmer
Château Mouton Rothschild
Château Léoville-Las Cases
Château Brane-Cantenac
Château Cos d´Estournel
Pavillon Blanc de Chateau Margaux
Château Coutet

4,25

STRÄVAST

Château Angelus
Château Haut-Bailly
Château d´Issan
Château Durfort-Vivens
Château Pichon Longueville Baron
Château Pontet-Canet
Château Montrose
Les Forts de Latour
Andravin på Latour.

Château Carmes de Haut-Brion
Château Pape Clément
Château Gruaud-Larose
Château Léoville Barton
Château Lynch-Bages
Château Pichon Longueville Comtesse de
Lalande
Château La Louvière Blanc
La Clarté de Haut-Brion Blanc

Château Ducru-Beaucaillou
Stramast av alla.

Château Latour		

Stramt och majestätiskt.

PRISVÄRDA & PÅLITLIGA SLOTT

Château d´Issan		

Elegant Margaux lite lättare.

Château Gruaud Larose		
Alltid pålitlig.

Château Léoville Barton		
Leverarar alltid på topp.

Château Nénin		

Från klarhet till klarhet, långlivad.

Château Haut-Bages Liberal		
Alltid prisvärd.

Château Clerc Milon		
Lill Mouton kanske bättre?

Château La Louvière		
Håller stilen – kul.

Château Malartic-Lagravière		
Pålitligt som alltid.

Semillion dominerad.

Château La Croix de Gay		

Château de Fieuzal Blanc
Château Pape Clément Blanc

Château La Pointe		

Större förändringar på senare år och på väg
upp.

Château Nénin
Château Troplong Mondot
Château Haut-Bailly
Château Duhart-Milon
Château Beychevelle

Lite gammaldags klassiker.
Bra budget Pomerol.

Château Chasse-Spleen
Pålitlig.

Château Belgrave		
Pålitlig.

Château La Lagune

Pålitlig men drabbades extremt hårt 2018
och förlorade all skörd.

Château Cantemerle
Pålitlig.

Château Giscours		
Bättre år för år.

Château Kirwan		
Bättre år för år.

Château Beychevelle		

På väg framåt och med underbart nytt vineri.
Självklar fråga till mig är väl om jag har någon personlig favorit och
om vi talar om de röda blir det ändå så att två viner står för min del
ut lite mer än de andra och de är Château Cheval Blanc och Château
Lafite Rothschild på grund av att de är så totalt befriade från
överextrahering samt har en både rasig och distinkt karaktär och
ändå med balanserad elegans. Men Conseillant var ljuvlig detta år
och även förra året. Noterbart att man på Vieux Château Certan nu
haft fem fantastiska år i rad och varken drabbade av hagel eller
mjöldagg och leverarar normalt stora viner även vid svagare år.
Château Nénin går nu från klarhet till klarhet under nya ägaren
från Château Léoville Las Cases. Här var man jätteoroliga för
frostrisken och man tänder upp ca 500 stora ljus per hektar ute i
fälten för att besegra frostrisken och säger att man kan klara skador
ner till – 5 grader!
På Ausone var årets druvmix 60% cabernet franc och 40% merlot

78

Livets Goda #134

och man ökar succesivt cabernet franc andelen och har nu för första
gången högre andel än merlot vilket inte hänt sedan 1955. Förr var
det oftast så att det var Château Cheval Blanc som var det cabernet
franc dominerade slottet i Bordeaux, men där hade man nu ett vin
med en blend på 54% merlot och 40% cabernet franc och
6% cabernet sauvignon. Skifte i ordningen.
På Cheval Blanc blev 75% av totalvolymen utvalt till huvudvinet
och bara 10% till andravinet Le Petit Cheval. Att jämföra med
Chateau Nénin där bara 30% användes till första vinet och 70% till
andravinet Fuge de Nénin. Conseillante och Vieux Chateau Certan
använder aldrig andravin.
I Pessac-Léognan är det ju kutym att göra både röda och vita viner
med två slott som avviker och presterar båda rött vin av yppersta
klass, nämligen Chateau Haut-Bailly och Chateau Les Carmes
Haut-Brion.
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