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interviewet AF LARS BO Henriksen

Domaine de la Romanée-Conti-vine i årgang
1982. Det var noget helt særligt, og jeg for
stod virkelig herfra forskellen på stor vin og
så alt det andet…
I hverdagen er vin både hobby og arbejde –
det flyder sammen. Jeg forsøger professionelt
at være objektiv hele tiden, og egentlig også
når jeg drikker vin privat. Men skal jeg slappe
af privat, må jeg indrømme, at den tit står på
enten Toscana eller Bourgogne. Bourgogne
voksede jeg næsten op med, og interessen
for Toscana fik jeg under et studieophold i
1997 i Firenze. Jeg læste historie, men kan
i dag godt indrømme, at jeg tilbragte mere
tid på vingårdene i området end til forelæs
ningerne på universitetet.
Den største vin, jeg har fået, skiller sig
ikke nok ud til, at jeg straks kan svare på
spørgsmålet, men når jeg tænker mig godt
om, vil jeg pege på Harlan 1994 som den
ene, og i en helt anden boldgade Casse Basse
1990 Riserva som den anden. Her imellem
er der naturligvis et hav af store oplevelser!

Mad og vin hører ikke uløseligt sammen...
Min vininteresse startede med, at min far gav
mig en flaske vin i konfirmationsgave. Mening
en var, at den skulle ligge, til jeg blev 30 år
– det fik den nu ikke lov til. Flasken var en
1981 Echezeaux fra Domaine de la RomanéeConti – omtrent den ringeste årgang, de har
lavet, fandt jeg senere ud af. Jeg var dengang,
og er egentlig også stadig, en læsehest med
et udtalt ”nørd-gen” og kastede mig indædt
over vin. I starten kunne jeg ikke engang lide
det særligt godt, men alligevel besluttede jeg
mig til at bringe vin med til fester etc. i stedet
for øl.
Så kørte det derfra. Jeg læste mere og mere,
og sidst i firserne deltog jeg i min ”Øjenåb
ner-smagning Nummer 1”, nemlig samtlige

Hvordan fremtidens vin udvikler sig, er svært
at spå om, men jeg tror, at det danske vin
forbrug er stabiliseret på de ca. 30 liter vin
om året. Vi når aldrig til, at det bliver en
hverdagsdrik. Vin vil altid være lidt ekstra
ordinært, fint og kulturelt. Unge danskere
fortsætter med at drikke billig, usund alko
hol. Jeg tror ikke, det vil ændre sig. Vin er for
svær en drik, den kræver forudsætninger, er
for tør og for syrerig. Og kræver sin viden
for, at man vil betale for den. Den vil aldrig nå
det unge, umodne publikum.
Taler man derimod om det modne publikum,
synes jeg, vin tager en svag drejning tilbage
mod tørhed og fasthed, som jo er typisk for
en moden vinkultur. Forbruget er dog stadig
meget prisstyret, men jeg tror på, at smagen
i fremtiden vil få større og større betydning.
Biovin siger mig en hel del. Jeg har ikke la
vet en ”oversigtssmagning” for at se, om der
er mere smag, duft eller stil i biovin, men
jeg mener helt klart, at biovin har en stor

fremtid. Især det miljømæssige er vigtigt. Det
er lige før, det er lige meget, om det sma
ger bedre, men det gør det så oveni købet.
Jeg mener at vide, at man kan måle, at der
er flere smagsstoffer i biovin. Men når det
så er sagt, skal man sørge for, at man ikke
accepterer fejl, bare fordi det er biovin.
For mig hører mad og vin ikke uløseligt sam
men. Det er noget romantiseret pladder. Der
er masser af vin, der er noget i sig selv. Som
skal nydes og drikkes alene. Der er vin, der
er så ophøjet, at det kræver den fulde op
mærksomhed. Der er ikke nogle vine eller
vinlande, som jeg afviser. Chile er dog det
land, som har de største problemer, men
stadig er toppen af Chile god vin og helt
på højde med det bedste fra Californien,
Italien etc.
Men det laveste niveau kan være slemt. Jeg
ved, at jeg blandt kollegaer går for at være
en, der promoverer det oversøiske. Det gør
jeg måske også, men jeg ser som udgangs
punkt ingen problemer i at bedømme en
Bourgogne-vin den ene dag og en californisk
vin den anden dag.
Når du spørger til min mening om, hvad
Parker har betydet, mener jeg, at han på
verdensplan har haft kolossal stor, positiv
indflydelse. Han har gjort, at ingen kan hævde
deres ”overherrredømme” indenfor vinkul
tur og terroir. Han har bortsorteret alt det
bungo-jumbo, der fandtes.
I Danmark tror jeg dog ikke, han har haft
stor indflydelse – måske lige bortset fra ca.
hundrede mennesker, som alle kender hinan
den ved fornavn. Personligt har han betydet
meget. Da jeg læste hans Wine Advocate
første gang, tænkte jeg: ”Yes, sådan gør man,
vinen i glasset, intet andet.”
Lige nu er jeg generelt meget freaket med
Bourgogne. Jeg har lige afholdt både en
Musigny-smagning og en Charmes Cham
bertin-smagning. Men i weekenden står
den på californiske bredskuldrede brutale
Rhône-rangers!

