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Ole Troelsø er oprindelig uddannet som kok og nåede at arbejde
som sådan i både Danmark og USA, inden han tog den fireårige
journalistuddannelse på Danmarks Journalisthøjskole.
Vininteressen opstod allerede inden kokketiden, og den har
været vedligeholdt flittigt hen ad vejen. Det var derfor naturligt,
at han kom til at skrive om vin på Børsen, selv om han i
begyndelsen havde erhvervsdelen og IT som område.

Ole Troelsø

n

interviewet AF LARS BO Henriksen

For nogle år siden var jeg på besøg hos
Delicato i Californien, hvor winemakeren
kaldte biodynamik for en løgn – jeg er ikke
sikker på, han vil sige det samme i dag… Det
er dog vigtigt at understrege, at selvom en
vin er bio eller øko, skal den stadig smage
godt, og det gør den også i langt flere tilfælde
end i starten af bølgen.

•	Har siden 1997 skrevet om mad og vin
i dagbladet Børsen.
•	Specialist i sydafrikansk vin og har
skrevet en bog om dette emne.
•	Har udgivet flere bøger, heriblandt
vinbøgerne "Sydafrikas Vine" og
"Danske Vinmagere", samt portræt
bogen "En frakke med hår på" om
pelshandler Birger Christensen.

Jeg voksede op i et vinhjem. Min far var revisor
og glad for vin. Jeg er født i 1962, og dengang
kan jeg huske, at det primært var Châteauneufdu-Pape, der stod på pejsen, når det var koldt.
Min første vinoplevelse var på min 7 års fødselsdag. Min far mente, at jeg nu var gammel
nok til at prøve at smage vin og serverede en
Château Rauzan Segla fra mit fødselsår 1962.
Ellers handlede det for min fars generation
mest om store årgange fra Bordeaux, så man
kan godt sige, at jeg blev flasket op med Bordeaux. Da jeg som 16-årig gik i lære på Pakhuset i Nyhavn som kok, fik jeg adgang til mange
vine – med streg under fransk. Selv drak jeg
spansk vin derhjemme, men det udviklede sig
kolossalt over de næste fire år og handlede
nok mest om Bordeaux igen.
Omkring 1997, da jeg begyndte at skrive for
Børsen, var de første år præget af en meget
stor interesse for Champagne, hvilket var
noget, de færreste gik op i dengang. Det
havde jeg det rigtig godt med og smagte et
væld af store champagner. Men sidst i 90’erne
og i begyndelsen af nullerne steg populariteten voldsomt, så selv gratisaviserne skrev
om luksuscuveer. Det lagde en dæmper på
min lyst til at skrive om Champagne, og et
år var jeg nærmest pigefornærmet og skrev
slet ikke om champagne op til nytår. I stedet
lavede jeg sammen med Christian Aarø og
Jacob Kocemba en bittersmagning. Og fandt,
at Angostura var den bitter, som havde mest
at byde på. Det var nu ikke kun, fordi jeg var
pigefornærmet – spiritus og især Eau-de-Vie
har ligeledes min store interesse.

Specialist i sydafrikansk vin...
Mit mantra i dag er nok god vin til fornuftige
penge. Jeg føler, at det er min opgave og min
berettigelse som vinskribent. Man kan sige,
at jeg er gået til kamp mod vinsnobberiet.
Efter tilgangen af rige russere og kinesere
føler jeg, at man er til grin for sine penge. Jeg
taler ikke for ”fast food vine” som Yellow Tail,
men for vin, som har karakter og stil, gerne
ukendte områder op til 200 kroner flasken.
Temasmagningerne, jeg afholder, så som
Saint-Émilion og det, som ligner, er netop
for at åbne folks øjne for hvor god vin, der
findes fra seriøse producenter til ordentlige
priser. En personlig interesse er vine fra
Cahors. Jeg har nok 500 flasker, som jeg selv
modner og har smagt vin i mere end fin form
helt tilbage til 1898.
Spørger du mig om fremtidens vin, tror jeg,
at netop Yellow Tail er der, hvor udviklingen
begyndte at vende. Jeg tror, vi vil se en endnu
større polarisering, og at markedet vil gå
tilbage til Vin Nature som økovin eller endda
biovin. Der er langt flere vinentusiaster i dag
end for bare ti år siden, og de vil forlange
vellavet vin. Jeg tror dog stadig, der vil være
et marked for fast food vine, men de vil have
et mindre publikum, efterhånden som folk
bliver bedre smagere.

Robert Parker har været vigtig for vinindustrien. Det er lige før, jeg vil kalde ham
en gave til den, med risiko for at blive for
rørstrømsk. Parkers problem er nok mere
dem, som misforstår ham, som ser hans
point som en facitliste og højlydt kan diskutere, om en vin skal have 95 eller 97 point.
Det virker latterligt på mig. Nu er jeg også
begyndt at bruge stjerner med risiko for at
fornærme nogle, men den risiko synes jeg, at
jeg må løbe. Jeg tror generelt, at den gamle
verden er ved at vinde tilbage, nu hvor de har
forstået budskabet fra forbrugeren, og sam
tidig ser jeg mere og mere oversøiske vine til
alt for høje priser. Jeg drikker mere oversøisk
end fransk, men det er helt enkelt, fordi jeg
synes, det er mere spændende at smage en
ukendt australsk Riesling end en forudsigelig
tysk af samme slags. Tager du en Penfolds fra
70’erne, er den jo helt fantastisk (og meget
svær at få fat i; red). Det samme kan siges om
amerikansk Cabernet.
Mad og vin hører for mig uløseligt sammen.
Jeg har lige været i Dubai, hvor der er fantastiske restauranter, Men jeg skulle selv køre,
og det betyder absolut nul alkohol, hvilket
ganske enkelt gør det lidt kedeligere at spise.
Ja, så mad og vin hører sammen, men vin kan
udmærket stå alene!
Min største vinoplevelse er nok en flaske
1947 Pétrus drukket i 1998. Eller måske en
1928 Moët et Chandon.
Men her kommer der følelser indover.
I weekenden håber jeg på sol, forår og en
mineralsk, stenet Chablis til frokost.

