
L’ésprit de la bouteille. Cet état d’ésprit en suspens ou juste on est et se laisse transporter comme par une vague que je ne connais qu’au travers du sexe et des grands vins. Ce sont ces 
derniers sur lesquels la Reine du Bourgogne veille dans ses caves.

LES DERNIERES BOUTEILLES
De Paul PILGAARD JOHNSEN

Lalou. Au moment 
où j’entends ce 
nom, je suis frappé 
par le même ressen
ti que j’ai lu décrit 
dans le roman 
d’Evelyn Waugh 
« Retour à Brides
head » (Brideshead 
Revisited).

Dans le passage 
au début du roman, où Charles Ryder en 
tant qu’officier en manœuvre en Angleterre 
durant la deuxième guerre mondiale soudai
nement se trouve face au château qui vingt 
ans plus tôt avait été la somptueuse toile de 
fond de ses escapades heureuses de jeunesse. 
A la suite de quoi, dans le reste du roman il 
dresse le bilan de sa vie ratée et son amour 
déchu. Le passage est le suivant :

«Ce fut mon ordonnance qui me réveilla. 
Je me levai, plein de lassitude, m’habillai, 
me rasai en silence. Ce ne fut que sur le 
point de sortir que je demandai à mon 
premier lieutenant : « Comment s’appelle ce 
patelin ? »

Dans l’instant même où il prononça le 
nom, ce fut comme lorsqu’on arrête la 
radio, comme si une voix, qui n’aurait cessé 
de me brailler stupidement dans les oreilles 
depuis d’innombrables jours, s’était trou
vée brusquement coupée. Il s’ensuivit un 
immense silence, vide tout d’abord, mais 
s’emplissant graduellement, à mesure que 
mes sens outragés reprenaient de l’autorité, 
d’une multitude de sons doux et naturels, 
depuis longtemps oubliés ; car on venait de 
prononcer un nom qui m’était si familier, 
un nom magique dont le pouvoir était si 
ancien, qu’à son seul écho les fantômes de 
ces années lointaines et hantées prirent leur 
essor. »

Lalou, un nom magique qui depuis déjà 
bientôt 20 ans s’est tissé au corps de ma 
vie. Ma première rencontre avec les vins de 
Lalou BizeLeroy fut une véritable révéla
tion, voire même la raison pour laquelle j’ai 
même commencé à écrire sur le vin. Car 
tout à coup les descriptions prosaïques ha
bituelles de vin – de bois de boîtes à cigares, 
de notes sur les fruités et d’autres – n’avaient 
plus aucun sens. C’était beaucoup plus que 
tout cela. Au lieu de ça, je voudrais trans
mettre un vécu. Cette impression spirituelle. 
Ce qui se passait en moi, avec les autres, 
autour de nous et entre nous, lorsque nous 
buvions le vin.

« L’ésprit de la bouteille », voilà comment 
j’appelle l’effet que de grands vins, et 
parfois aussi de moins grands vins peuvent 
apporter, et qui peut apparaître de bien 
des façons. Allant de la simple stimulation 
comme une petite pichenette rafraîchissante 
dans le style d’un verre de champagne à 
l’extrême en agissant directement sur le 
subconscient. Quelque part entre les deux 
se trouve le simple effet euphorisant qui 
amène du bienêtre dans le corps, souvent 
accompagné d’une sensation de fourmille
ment dans les bras et les jambes. Le vin peut 
amener à ressortir des sentiments et des 
humeurs de différents types N’ayant rien à 
voir avec l’alcoolémie. L’effet se fait généra
lement ressentir après une simple gorgée.

Cet état d’esprit en suspens ou juste on est 

et on se laisse transporter comme par une 
vague que je ne connais qu‘au travers du 
sexe et des grands vins. 

Si nous avons fait cette expérience une 
fois, on languit d’y revenir, et aucun vin n’a 
si souvent eu cet « Ésprit de la bouteille » 
comme ceux de Lalou BizeLeroy.

Cette femme qui  a aujourd’hui 84 prin
temps, est la force principale de l’entreprise 
familiale la Maison Leroy, qui comme une 
sorte de vieux commerce d’exclusivités 
depuis sa fondation en 1868, a acquis les 
meilleurs vins de vignerons de la région de 
Bourgogne. Ils rentrent des vins très jeunes, 
en les transvasant dans leurs propres fûts, 
les laissent reposer et s’affiner dans leurs 
propres caves et leurs donnent leurs propres 
noms.

Gardien des Grands Millésimes – qualificatif 
qui décrit fort bien la maison ellemême. 
Les caves de Leroy ont été comparées au 
Louvre et la Bibliothèque Nationale Fran
çaise et qualifiées de monument culturel 
pour le vin et le langage viticole. En tous les 
cas, les quelque 2,5 millions de bouteilles 
de Bourgogne des meilleurs crus des 20ème 
et 21ème siècles, la plus grande et la plus 
précieuse cave à vin du monde, et ils n’en 
revendent que lorsqu’ils pensent que les vins 
sont prêts à boire.

Lalou est aussi la femme derrière la pro
priété Domaine Leroy, fondée en 1988 pour 
la production de vin à partir de propres 
vignes. Cela fut nécessaire, car de plus en 
plus de viticulteurs ont cessé de vendre leurs 
vins aux négociants pour au lieu les vendre 
sous leurs propres noms, et il lui devenait 
plus difficile de racheter le meilleur. 

Et enfin, c’est le Domaine d’Auvenay, qui 
est à la fois le nom de son domaine viticole 
tout à fait personnel ayant des parcelles dans 
le Bourgogne et le nom du château médié
val où elle vit.

Je ne suis pas seul à m’enthousiasmer pour 
elle. Comme il est écrit dans une lettre 
manuscrite du plus influent critique de vin 
au travers des âges, Robert Parker, que j’ai 
vu accrochée au mur quand je lui ai rendu 
visite en 1999 :

« Madame, pour moi vous êtes et restez l’in-
contestable référence pour tous. »

Ou, comme dans la réponse au Guide 
Michelin dans le monde viticole, « Le 
Clas sement » qui concernant le Domaine 
d’Auvenay a écrit :

« … ces bouteilles qui sont pour nous les réfé-
rences à partir desquelles nous jugeons toutes les 
autres? C’est la seule raison pour laquelle nous 
les goûtons chaque année systématiquement au 
domaine. Si d’autres producteurs producteurs 
arrivent au même niveau (quelques-uns fort co-
miquement le croient) nous en ferons autant. «

LALOU est aussi le nom d’un bar à vin à 
Odense, qui m’a invité à une dégustation 
historique un dimanche d’octobre en fin 
d’aprèsmidi :   25 vins différents de chez 
Leroy à partir des années 1964 et suivantes. 
Pour un amateur de football cela corres
pondrait probablement un jour à avoir eu 
l’occasion de vivre les points forts de 25 
finales de Champions League.

J’ai eu l’occasion de m’y faire amener 
en voiture. Au bord de la route gisent les 

feuilles rougissantes comme un dernier éclat 
d’été. Bientôt, tout sera fini, et l’automne 
est le temps du Bourgogne.

Nous sommes 12 au total – deux jour
nalistes invités ainsi qu’un certain nombre 
de particuliers, chacun ayant versé 12.500 
couronnes (DKK) en participation. Il y a 
une bouteille de chaque vin à partager, et 
beaucoup d’entre nous avalent simplement 
une gorgée ou deux de chaque vin. Le reste 
nous le crachons quand nous y avons goûté.

«Plusieurs des vins que nous devrions dégus-
ter aujourd’hui sont impossibles à trouver, 
mais si vous cherchez à l’international une 
liste de prix en ligne, il y en a pour un total de 
222.000 couronnes. Hors TVA et autres taxes» 
s’exclame l’importateur danois de Leroy 
depuis de nombreuses années, Jørgen Krüff, 
qui conduit la dégustation.

Puis il raconte l’histoire à l’époque où il 
voulait acheter le grand cru Le Musigny 
1969. Je connais l’histoire car j’étais moi
même présent ce lundi soir fin septembre 
2002, quand notre ami commun Mads, de 
l’ancien restaurant de luxe « Prague » sur 
Amager, avait déniché sur la carte des vins 
trois bouteilles de vin rare d’un millésime 
exceptionnel. Le restaurant avait été vendu 
et transformé en un bistro bas de gamme, 
mais les nouveaux propriétaires avaient 
évidemment hérité de la cave à vin dans le 
marché, sans vraiment savoir quels trésors 
d’autre fois s’y cachaient. Mads pouvait les 
acquérir pour 2.000 couronnes chacune, les 
a achetées toutes les trois et nous a appelés. 
Nous avons bu la première bouteille au res
taurant, et avons rapporté les deux autres à 

son petit appartement qui se trouvait à deux 
pas de là. Durant quatre heures d’affilée, 
nous avons dansé sur les tables, les chaises, 
les canapés, les lits, l’évier et le rebord de la 
fenêtre, à tel point que la police est venue 
parce que quelqu’un avait appelé, et l’agent 
à juste dit qu’il n’avait jamais humé un si 
bon vin, voire même jusque dans la cage 
d’escalier.

Quelques jours après Krüff a demandé à 
Leroy quel était le prix de ce vin exception
nel. Lorsque le fax en est revenu, il eu un 
moment de doute qu’il s’agissait d’une faute 
de frappe sous forme d’un chiffre supplé
mentaire ou d’un malentendu, et que le 
prix avait été indiqué en francs au lieu d’en 
euros. Mais non.

Le prix de 6.880 euros  l’équivalent de 55 
000 couronnes danoises (DKK) la bouteille 
n’était pas une erreur, mais l’expression de la 
qualité et de la rareté du vin, «Le prix de ce 
vin peut sembler élevé, mais c’est le trésor dans 
nos caves, » fut la réponse de Leroy.

C’est là le problème : Surtout suite à la 
crise financière, les prix des grands vins en 
général et ceux de Bourgogne en particulier 
ont complètement tourné en bourrique. La 
production est faible et la demande, en parti
culier en provenance d’Asie, a explosé. Chez 
Leroy, le prix de certains vins a augmenté 
de plus de 500 pour cent en seulement dix 
ans,  et quelques uns chuchotent qu’elle est 
également devenue gourmande.

Voilà pourquoi sur le chemin je me suis dit 
qu’aujourd’hui ce serait probablement la der
nière fois que j’allais faire l’expérience d’une 
dégustation d’un tel niveau que celuici.

LE premier vin qui nous est servi est 

Af POUL PILGAARD JOHNSEN

L
alou. 

I det øjeblik, jeg 
hører navnet, ram-
mes jeg af samme 
følelse, som jeg 
engang har læst 
beskrevet i Evelyn 
Waughs Gensyn 
med Brideshead. 
I den passage i 
begyndelsen af 

bogen, hvor Charles Ryder som officer på 
øvelse i England under Anden Verdenskrig 
uventet og pludselig står over for slottet, der 
tyve år forinden var den overdådige kulisse for 
hans ungdoms lyksalige vildfarelser. Hvorefter 
han i resten af romanen gør status over sit 
mislykkede liv og sin forliste kærlighed. 
Passagen lyder: 

»Jeg sov, til min oppasser kaldte på mig, 
stod træt op, barberede mig og klædte mig 
på i tavshed. Først da jeg stod i døren, fandt 
jeg på at spørge den næstkommanderende: 
’Hvad hedder dette sted egentlig?’ Han sagde 
mig det, og i samme øjeblik var det, som om 
en eller anden havde lukket for radioen, som 
om en stemme, der uophørligt, idiotisk i dage 
uden tal havde brølet ind i mine ører, pludse-
lig var blevet afbrudt. En dyb stilhed fulgte. 
Mærkelig tom i begyndelsen, men gradvis, 
efterhånden som mine misbrugte sanser kom 
sig, fyldt af en mængde naturlige, kærkomne 
og for længst glemte lyde; for han havde udtalt 
et navn, der var mig så velkendt, et fortryllet 
navn af så gammel kraft, at de sidste års hjem-
søgte spøgelser blot ved lyden deraf begyndte 
at flygte.«

Lalou et sådan et fortryllet navn, der i 
snart 20 år har vævet sig besættende sam-
men med mit liv. Mit første møde med Lalou 
Bize-Leroys vine var en sand åbenbaring og 
årsagen til, at jeg selv begyndte at skrive om 
vin. For pludselig gav de sædvanlige prosaiske 
beskrivelser af vin – cigarkassetræ, bærnoter 
og den slags – ingen mening. Det var meget 
større. I stedet ville jeg berette om oplevelsen. 
Det mentale indtryk. Det, der foregik med 
mig, med de andre, omkring os og mellem os, 
når vi drak vinen.

Flaskens ånd kalder jeg den effekt, som store 
vine og en sjælden gang også mindre vine 
kan fremkalde, og den kan vise sig på mange 
måder. Lige fra blot at stimulere som et lille 
opkvikkende pift i stil med virkningen af et 
glas champagne til i ekstreme tilfælde at virke 
direkte bevidsthedsudvidende. Midt imellem 
findes den mildt euforiserende effekt, som 
befordrer et stort velbehag i kroppen, ofte 
ledsaget af en fysisk snurren i arme og ben. 
Vinen kan fremkalde følelser og sindsstem-
ninger af vidt forskellig slags, og det har intet 
med alkoholisk beruselse at gøre. Virkningen 
indtræder som regel allerede efter en slurk.

Tilstanden, hvor man fuldstændig glemmer 
sig selv, bare er og lader sig føre med som i en 
bølge, kender jeg kun fra sex og store vine.

Har man én gang oplevet det, længes man 
altid tilbage, og ingen vine har så hyppigt 
haft »flaskeånd« som netop dem fra Lalou 
Bize-Leroy. 

Den nu 84-årige kvinde er hovedkraften i 
familiefirmaet Maison Leroy, der som en slags 
eksklusivt købmandshus siden grundlæg-
gelsen i 1868 har opkøbt de allerbedste vine 

hos vinbønder i distrikterne i Bourgogne. De 
tager vinene hjem som helt unge, hælder dem 
på egne fade, lader dem hvile og udvikle sig i 
deres egne kældre og forsyner dem med eget 
navn. 

Gardien des Grands Millesimes – vogteren 
af de store årgange – benævner huset sig selv. 
Leroys kældre er blevet sammenlignet med 
Louvre og det franske nationalbibliotek og 
kaldt et kulturelt monument for vin og vinens 
sprog. Under alle omstændigheder udgør de 
omkring 2,5 millioner flasker Bourgogne fra 
de bedste årgange i det 20. og 21. århundrede 
verdens største og kostbareste vinkælder, og de 
sælger kun ud af den, når de synes, vinene er 
klar til at blive drukket.

Lalou er også kvinden bag ejendommen 
Domaine Leroy, der blev skabt i 1987 for at 
producere vin fra egne marker. Det var nød-
vendigt, for i takt med at flere og flere bønder 
holdt op med at afhænde deres vin til husene 
for i stedet at sælge dem under eget navn, blev 
det sværere for hende at købe det allerbedste.

Og endelig er der Domaine d’Auvenay, 
som både er navnet på hendes helt private 
vinejendom med parceller rundt omkring i 
Bourgogne og navnet på den middelalder-
gård, hvor hun bor.

Jeg er ikke ene om min begejstring for 
hende. Som der står i et håndskrevet brev fra 
verdens gennem tiderne mest indflydelsesrige 
vinskribent, Robert Parker, som jeg så hængt 
op på væggen, da jeg besøgte hende i 1999:

»Madame, for mig er De uomtvisteligt 
referencen for alle.« 

Eller som i vinverdenens svar på Michelin-
guiden, Le Classement, der om Domaine 
d’Auvenay har skrevet:

»Disse flasker er for os referencerne, ud fra 
hvilke vi bedømmer alle andre. Det er årsagen 
til, at vi hvert år systematisk smager alle 
vinene på domainet. Hvis andre producenter 
nåede op på samme niveau (nogle tror, vildt 
komisk, at de er på det niveau) ville vi gøre det 
samme hos dem.«

LALOU er også navnet på en vinbar i 
Odense, der har inviteret mig til en histo-
risk smagning en sen søndag eftermiddag i 
oktober: 25 forskellige vine fra Leroy fra årene 
1964 og fremefter. For en fodboldelsker ville 
det vel svare til, at han på én dag fik lejlighed 
til selv at opleve højdepunkterne fra 25 finaler 
i Champions League.

Jeg  har fået kørelejlighed derover. I vejkan-
ten ligger bladene rødmende som en sidste 
glød af sommer. Snart er det hele forbi, og 
efteråret er Bourgogne-tid.

Vi er 12 i alt – to inviterede journalister 
og en række private, der hver især har betalt 
12.500 kroner for at deltage. Der er én flaske 
af hver vin til deling, og mange nøjes med at 
synke en slurk eller to af hver. Resten spytter 
vi ud, når vi har smagt.

»Flere af de vine, vi skal smage i dag, er reelt 
uopdrivelige, men søger man internationalt på 
nettet efter listepriser, er der i alt for 222.000 
kroner. Eksklusive moms og afgifter,« siger 
Leroys danske importør gennem mange år, 
Jørgen Krüff, som skal forestå smagningen.

Så fortæller han historien om dengang, han 
ville købe grand cru-vinen Le Musigny 1969. 
Den historie kender jeg, for jeg var selv med 
den mandag aften i slutningen af september 
2002, da vores fælles ven, Mads, på den tidli-
gere luksusrestaurant Prag på Amager havde 

fundet tre flasker af den sjældne vin fra den 
fantastiske årgang på kortet. Restauranten var 
blevet solgt og omdannet til en halvtarvelig 
bistro, men de nye ejere havde åbenbart fået 
vinkælderen med i købet uden rigtigt at ane, 
hvad det var for kostbarheder fra gammel 
tid, der gemte sig der. Mads kunne få dem 
for 2.000 kroner stykket, købte alle tre og 
ringede til os. Den første flaske drak vi på 
restauranten, og de to andre tog vi med hjem 
til hans lille lejlighed i nærheden. I fire timer i 
træk dansede vi på borde, stole, sofaer, senge, 
køkkenvask og vindueskarm, og politiet kom, 
fordi nogen havde ringet, og betjenten sagde 
bare, at han aldrig havde lugtet så dejlig en 
vin, og endda helt ud i opgangen.

Et par dage efter forespurgte Krüff hos 
Leroy om prisen på netop denne vin. Da fax-
en kom retur, var han et øjeblik i tvivl, om der 
var tale om en slåfejl i form af et ekstra ciffer 
eller en misforståelse, så prisen i virkeligheden 
var ment i franc i stedet for euro. Men nej. 

Prisen på 6.880 euro – svarende til 55.000 
kroner – per flaske var ikke en fejl, men et 
udtryk for vinens kvalitet og sjældenhed: 
»Prisen på denne vin kan synes høj, men den 
er skatten i vore kældre,« lød svaret fra Leroy.

Det er problemet: Især efter finanskrisen er 
priserne på store vine i almindelighed og dem 
fra Bourgogne i særdeleshed gået helt gras-
sat. Produktionen er lille, og efterspørgslen 
fra især Asien er eksploderet. Hos Leroy er 
prisen på nogle vine steget med mere end 500 
procent i løbet af bare ti år, og nogle hvisker 
om, at hun også er blevet grådig.

Det er derfor, jeg på vejen herover i dag har 
tænkt, at det nok er sidste gang, jeg oplever en 
smagning af et format som denne.

DEN første vin, vi får, er blind – Lalou 
Vinbars ejere, Thomas Brieghel og Ivan 
Laursen, serverer den, uden at vi får at vide, 
hvad det er – men jeg gætter rigtigt i første 
forsøg. Det er en almindelig Bourgogne Blanc 

Flaskens ånd. Den selvforglemmende tilstand, hvor man bare er og lader sig føre med som i en bølge, kender jeg kun fra sex og store vine. 
Det er dem, Bourgognes dronning vogter over i sine kældre.

De sidste flasker

Lalou Bize-Leroys evne til at smage vine og vurdere deres aldringspotentiale er legendarisk. Her fotograferet af Kim Ahm, da vi besøgte hende i 1999.
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2012, altså en generisk vin uden særlig klassifi-
kation eller marknavn. Det er så at sige det, der 
bliver tilbage, når de bedre vine er valgt ud.

»Første gang, jeg smagte den, gættede jeg på 
Meursault og omegn,« kommenterer Krüff. 
Dagens tredje vin er formelt set en almindelig 
»kommunevin«.

»Men denne her 1986 Puligny-Montrachet, 
som er den sidste, vi har tilbage, minder jo 
mest om crand gru-marken Bienvenues-
Bâtard-Montrachet,« siger han. 

Mig minder den om den dag i 2006, da 
min daværende kæreste var blevet opereret 
for kræft og vågnede op til beskeden om, at 
knuden mod forventning havde vist sig at 
være meget lille, ikke var af en aggressiv type 
og med 99 procents sikkerhed var fjernet en 
gang for alle. Hun ville hvile nogle timer, og 
så tog jeg hjem, lavede det bedste måltid, jeg 
kunne finde på, og kørte tilbage til sygehuset 
ved 21-tiden. Der, i opholdsstuen på en af de 
øverste etager på Herlev Hospital, spiste vi den 

efterårsaften mine medbragte retter med glu-
bende appetit og drak en Puligny-Montrachet 
1986 fra Leroy. Det var en magisk vin.

Dagens nummer fem er en 50 år gammel 
Meursault fra første cru-marken Poruzots. 
Krüff siger, at han fra tidligere smagninger hu-
sker den som et kølleslag. I dag er det et blidt, 
ja nærmest æterisk kølleslag, der rammer os. 
Og så bliver der længe helt stille i lokalet.

»Den påvirker krop og sind mere end sma-
gen. Jeg kan mærke den helt ned i tæerne,« 
siger han.

»Det er en form for energi, der løber ud i 
kroppen. Det har jeg aldrig prøvet før,« siger 
en af deltagerne.

»Det er det, huset Leroy er bygget på – at 
det er noget, der kan blive helt særligt,« siger 
Krüff og fortsætter:

»Uanset distrikt køber Leroy kun, når det 
er ekstraordinært. Til gengæld betaler de 
vinbønderne en ekstraordinært høj pris. Lalou 
smager altid blindt, gennem mellemhandlere, 
så hun ikke på forhånd ved, hvorfra vinen 
kommer. Hun søger ikke kun vine, der er 
smukke, men også interessante.«

Jeg tænker på det, Lalou Bize-Leroy for-
talte, da jeg besøgte hende i 1999:

»Jeg kunne lide vin allerede som tre-årig. 
Når vi havde gæster til frokost, plejede jeg at 
stå op fra min middagssøvn, og når tids-
punktet kom, hvor de gik fra spisestuen til 
dagligstuen, sneg jeg mig ind og søbede det 
allersidste, der var i glassene.«

Egentlig ville hun vie sit liv til bjergbestig-
ning, men hendes far pressede på for at få 
hende ind i familiefirmaet:

»Jeg tænkte over det og besluttede mig så 
for, at vin også ville kunne nære min passion. 
Så i april 1955, da jeg var 23, gik jeg ind i 
firmaet. Og gav mig selv til det,« forklarede 
hun. Og så:

»Det er den samme søgen efter den umulige 
perfektion i hver eneste vin og det umulige på 
bjerget. Når jeg har drukket en vin én gang, så 
glemmer jeg den aldrig. Det er sikkert. Men 
ingen kender rigtigt en vin. Den er som et 
menneske. Den forfines, skærpes måske ved 
at ældes. Den kan være graciøs, lunefuld eller 
generøs. Én har en udpræget venlighed og 
mildhed i sin karakter. En anden er utiltalende, 
vranten og sur, men bløder op undervejs i livet 
i flasken.«

Den næste vin, vi skal have, er en Pommard 
fra marken Les Vignots i årgang 2003 fra 
Domaine Leroy. Det er den første røde vin i 
dag. Inden vi får den serveret er der en, der 
spørger, hvad Meursault’en fra 1966 koster.

»Prisen er akademisk, for det her var den 
sidste flaske,« lyder svaret fra Krüff.

2003eren opfører sig på en måde ligesom 
1966eren: Man er tapetseret med den indven-
dig. Flaske nummer ni, en 1996 Santenay fra 
marken La Maladière, har til gengæld prop, 
men så meget desto dejligere er nummer ti, 
en Volnay Santenots fra samme år. Den gør 
mig glad på flere måder, for jeg har en flaske 
af netop den vin derhjemme. Jeg har købt den 
som erstatning for den grand cru, Ruchottes 
Chambertin 1986, som nogen i kampens hede 
midt om natten under min 50 års fødselsdags-
fest sidste år fandt i vinskabet og drak uden at 
ane, hvad det var.

Jeg hæger om mit lille lager af vine fra Leroy, 
der har akkompagneret mit voksenliv – ligesom 
Bowie og Prince udgjorde underlægningsmu-
sikken i min ungdom. Dem har jeg også mistet 
i år.

I LEROYS kælderbog, som må være vinverde-
nens mest eksklusive sortimentsliste, er der ikke 
angivet priser. Til gengæld har Lalou for hver 
årgang skrevet sin vurdering, ganske kort. Om 
1976, som vi nu skal smage seks vine fra, skriver 
hun om de røde, at det er »komplette vine, som 
man sjældent møder«.

Men det er nu, jeg møder Nuits Saint 
Georges. Igen. 1976eren skinner i glasset som 

en rubin, men det er årgang 1982 af den sam-
me vin, jeg tænker på. Netop den vin – 1982 
Nuits Saint Georges fra Leroy – er legendarisk 
i mit liv. Formelt en lille kommunevin fra en 
dårlig årgang, men fra hende var den magisk. 
Effekten var forskellig fra flaske til flaske, men 
den var der hver gang, og det var den vin, jeg 
brugte til at bevise over for skeptiske kolleger, 
venner og elskede, at det ikke bare var mig, der 
var eksalteret.

Jeg tror, jeg købte 24 eller 36 flasker den-
gang for 16 år siden, hvor vinene fra Leroy 
stadig var til at betale. Nogle gange blev vi 
bare høje eller inspirerede – som havde nogen 
trykket på en lyskontakt – andre gange blev 
det voldsomt. Allermest den nat i min gamle 
lejlighed på Bianco Lunos Allé, hvor vi dagen 
efter ikke kunne huske, hvad der var sket. 
Vi kunne konstatere, at vi kun havde nået at 
drikke to tredjedele af flasken, altså blot et par 
genstande hver, men skrivebordet talte sit ty-
delige sprog: Lampe, computer og papirer var 
med en håndbevægelse ryddet ned på gulvet, 
møblerne stod hulter til bulter og vores tøj lå 
spredt over hele lejligheden.

Det var på samme tidspunkt, jeg oplevede 
døden i en flaske. En eftermiddag var vi samlet 
nogle stykker for at smage et par flasker, og 
Leroys Échezeaux fra 1969 var den sidste. Jeg 
skulle gå lige bagefter og nåede ikke at tale med 
nogen af de andre om vinen. Da jeg kom hjem 
senere om aftenen, skrev jeg til en veninde: 
»Har drukket en sinister, dyster, gravkammer-
agtig og voldsom vin fra Lalou, fra ’69. Den 
smagte fantastisk, men den er næsten ikke til at 
have inde i sig.«

Dagen efter skrev jeg en sms til min ven, 
Claus, som var med til smagningen, og spurgte 
kort, hvad han syntes om den vin. Han svarede:

»Godt spørgsmål. Stor vin, som man på en 
eller anden måde er lidt frastødt af. I al sin 
storhed en vin, der handler om døden. Sort 
flag hejst!«

»DET vil være synd at gå hurtigt frem nu. 
Første afdeling af smagningen var mere for at 
kridte banen op. Lalous sans for at udvælge 
fantastiske vine viser sig jo for alvor, når man 
kommer op i det her niveau,« siger Krüff. Vi 
har allerede været i gang i fem timer. Lidt efter 
går han ud bagved og kommer tilbage med en 
vin, som han godt nok selv har sendt herover, 
men som ved en fejl ikke er blevet skrevet på 
vores smageskema.

»Det har vist sig, at der er en glædelig over-
raskelse her på stedet: Det bliver en ekstra 
blinder,« siger han.

»Det er første gang, jeg oplever at få kulde-
gysninger over en rødvin,« siger en deltager fra 
Aalborg.

»For satan mand, nu kører det,« siger en 
restauratør fra Odense.

»Hold da op! Det er da et lucky punch,« siger 
Krüff selv.

»Det her er flaskens ånd,« siger Ivan fra 
Vinbaren.

»Den er jo helt elektrisk! Det er et tilfælde, 
at vi får den, og så viser det sig at være den 
mest interessante af alle indtil nu,« siger Krüff 
og afslører, hvad der er i flasken: En almindelig 
kommunevin fra Beaune i årgang 1976. Det 
er en god optakt til den næste flaske, som er 
samme vin fra 1966.

Vin nummer 23 er topårgangen 1969 
fra verdens mest storslåede hvidvinsmark, 
Montrachet. Det er ren energi forseglet i en 
flaske, og jeg kommer til at tænke på Vibe, der 
var med, da jeg første gang drak denne vin. 
Det var i 1999. I glasset skinnede den som en 
diamant, og i munden kunne vi ikke mærke 
den. Så perfekt afbalanceret på begge sider af 
vægtstangen var alle elementer i vinen, at de 
fuldstændig ophævede hinanden. Det var som 
at indhalere luft med en effekt, der fik os til 
selv at flyve. 

»Du behøver ikke forklare. Jeg mærker det 
samme,« sagde hun, og sådan var det altid 
med hende og mig.

»Den her Montrachet er næsten for 
ungdommelig i forhold til de andre, jeg har 
smagt. Desværre er det den sidste flaske, vi har 
tilbage, så det er en æra, der er forbi,« konsta-
terer Krüff. Det er sjette gang i dag, vi får en 
flaske, der er den allersidste.

»Nu har vi to vine tilbage på programmet, 
som begge er fra d’Auvenay. Vi begynder med 
at smage den bedste af de mindre og derefter 
den største af de større,« siger han.

Jeg tager glasset med en rest af Nuits Saint 
Georges med udenfor, og der kommer det 
hele pludselig væltende ind over mig: Det er 
vist ikke kun Leroy, der er gået ind i en ny 
tidsalder. Det er måske sidste gang, jeg møder 
disse vine, som har ledsaget mig i kamp og 
kærlighed, for enten findes de ikke længere, 
eller også er de blevet for dyre. Men det er ikke 
kun derfor, jeg bliver berørt: Selv med disse 
magiske flasker kan jeg vist ikke længere opnå 
tilstanden af selvforglemmelse, hvor jeg bare er 
i min oplevelse. Det er jo derfor, jeg må ty til 
minder og erindringer, når jeg skal skrive om 
mine oplevelser denne dag. Det er mig selv, 
der ikke længere er den samme.

Jeg ser mig omkring – og ser en mand 
på 51, der står alene i en stille og tom gade 
i Odense centrum en sen søndag aften i 
oktober. Så hører jeg Jørgen Krüffs stemme 
gennem glasruden. Den bliver fastere og blidt 
insisterende, når han med glasset i hånden 
forklarer, »hvad det er, vi her oplever. Som 
bliver en del af vores kroppe, af os selv.«

Jeg tager mig sammen og går ind. Ryster fø-
lelsen af mig. Der var vel bare en melankolsk 
flaske iblandt.

Med op imod tre millioner flasker fra næsten hundrede år udgør Leroys kældre et slags 
nationalbibliotek for vin.
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La capacité de Lalou BizeLeroy de déguster des vins et d›évaluer leur potentiel de vieillisse
ment est légendaire. Ici photographiée par Kim Ahm lors de notre visite en 1999.



aveugle – Les propriétaires du bar à vin La
lou, Thomas Brieghel et Ivan Laursen, nous 
le servent sans nous dire ce qu’il en est  
mais je devine juste du premier coup. C’est 
un Bourgogne Blanc commun de 2012, à 
savoir un vin générique sans classification 
particulière, ni nom de domaine. C’est pour 
ainsi dire ce qu’il en reste quand les meil
leurs vins ont été choisis.

« La première fois que je l’ai goûté, j’ai 
penché pour un Meursault et la région 
environnante», nous a commenté Krüff. Le 
troisième vin de ce jour est formellement 
à qualifier comme étant « un vin local » 
ordinaire.

« Mais celui-ci 1986 Puligny-Montrachet, 
qui est le dernier qui nous reste, rappelle plus 
le grand cru Bienvenues-Bâtard-Montrachet, » 
ditil.

Personnellement il me rappelle le jour en 
2006, lorsque ma copine de l’époque avait 
été opérée pour un cancer et réveillé pour 
recevoir la nouvelle que la tumeur c’était 
avérée très petite  par rapport aux attentes, 
n’étant pas d’un type agressif, et avec 99 
pour cent de certitude avait été retirée une 
fois pour toutes. Elle avait besoin de se 
reposer pendant quelques heures. Je suis 
rentré à la maison, y ai fait le meilleur repas 
que je pouvais imaginer et suis retourné à 
l›hôpital à 21 heures. Là, dans le salon à l’un 
des étages supérieurs de l’hôpital de Herlev, 
nous avons dîné le soir d’automne en man
geant mes plats emballés d’un appétit vorace 
et bu un PulignyMontrachet 1986 de chez 
Leroy. C’était un vin magique.

Le numéro cinq du jour est un Meursault 
âgé de 50 ans provenant du 1er cru Poru zots. 
Krüff nous dit que pour l’avoir goûté lors 
de dégustations précédentes s’en souvient 
comme un coup de massue. Aujourd’hui, 
c’est un doux coup de massue presque 
essentiel qui nous frappe. Et puis le silence 
se prolonge dans la salle.

« Il affecte plus le corps et l’esprit que le goût 
en lui-même. Je peux le sentir jusque dans le 
bout de mes orteils », nous ditil.

« C’est une forme d’énergie qui circule dans 
le corps. C’est quelque chose que je n’ai jamais 
essayé auparavant », dit l’un des participants.

« Voilà ce sur quoi la maison Leroy est bâtie 
– que c’est quelque chose qui peut devenir 
quelque chose de très particulier, » dit Krüff et 
continue:

«Nonobstant le lieu Leroy achète unique-
ment quand c’est extraordinaire. Par contre ils 
paient les viticulteurs un prix extraordinaire-
ment élevé. Lalou goûte toujours en aveugle, 
au travers d’intermédiaires, afin qu’elle ne 
sache pas d’avance l’origine du vin. Elle ne 
vise pas uniquement les beaux vins, mais aussi 
ceux qui sont intéressants. »

Je pense à ce que Lalou BizeLeroy m’a dit 
quand je lui ai rendu visite en 1999:

« J’adorais le vin dès trois ans. Lorsqu’on 
avait des invités à déjeuner, je me levais de ma 
sieste, et à l’heure où ils passaient au salon, je 
me faufilais dans la salle à manger et vidais les 
verres »

En fait, elle aurait voulu consacrer sa vie à 
l’alpinisme, mais son père l’a poussée pour 
qu’elle s’implique dans l’entreprise familiale :
« J’y ai réfléchi et ai décidé que le vin serait 
également en mesure de subvenir à ma passion. 
Donc, en Avril 1955, quand j’avais 23 ans, je 
suis rentrée dans l’entreprise. Et me suis don-
née à celle-ci », a telle expliqué. Et puis :

« Il s’agit de la même quête de l’impossible 
perfection dans chaque vin que de l’impos-
sible en montagne. Quand j’ai bu un vin une 
fois, je ne l’oublie jamais. C’est certain. Mais 
personne ne connaît vraiment un vin. C’est 
comme un être humain. Il s ‘affine, s’affute 

peut-être en vieillissant. Il peut être gracieux, 
fantaisiste ou généreux. L’un peut avoir une 
bonté et une douceur distincte dans son carac-
tère. Un autre peut être odieux, désagréable et 
amer, mais s’adoucit pendant la durée de vie 
en bouteille ».

Le prochain vin que nous devons goûter 
est un Pommard du vignoble Les Vignots 
millésime 2003 du Domaine Leroy. C’est 
le premier vin rouge aujourd’hui. Avant de 
nous faire servir l’un des convives demande 
le prix du Meursault 1966.

« Le prix est académique, car c’était la der-
nière bouteille, » fut la réponse de Krüff.

Le 2003 se comporte en quelque sorte 
comme le 1966 : On en est tapissé de 
l’intérieur. 

La bouteille numéro neuf, un Santenay 
1996 du vignoble La Maladière, est bou
chonnée, mais d’autant meilleur est la 
numéro dix, Volnay Santenots de la même 
année. Il me rend heureux à bien des égards, 
car j’en ai une bouteille à la maison. Je l’ai 
acheté comme un substitut d’un Grand 
Cru Ruchottes Chambertin 1986, que 
quelqu’un dans la chaleur de la nuit au 
cours de la fête d’anniversaire de mes 50 ans 
a trouvé dans la cave à vin et bu sans savoir 
ce que c’était.

Je chéris mon petit stock de vins de chez 
Leroy, qui a accompagné ma vie d’adulte – 
tout comme Bowie et Prince ont bercé la 
musique de fond dans ma jeunesse. Je les ai 
également perdus cette année.

Dans le livret des caves de LEROY, qui 
doit être la liste d’assortiment la plus ex
clusive du monde du vin, aucun prix n’est 
indiqué. Par contre, pour chaque millésime 
Lalou a noté brièvement son évaluation. 
Concernant 1976, dont nous devons 
maintenant déguster six vins, elle écrit sur 
les rouges, qu’il s’agit de «vins complets que 
l’on rencontre rarement».

Mais c’est maintenant que je rencontre 
Nuits Saint Georges. A nouveau. Le 1976 
brille comme un rubis dans le verre, mais 
c’est au millésime 1982 du même vin 
auquel je pense. Justement ce vin  le Nuits 
Saint Georges 1982 de chez Leroy – qui est 
légendaire dans ma vie. Formellement un 
petit vin local d’une mauvaise année, mais 
venant de chez elle il était magique. L’effet 
ressenti était différent d’une bouteille à 
l’autre, mais était là à chaque fois, et c‘était 
ce vin que j’utilisais pour prouver à des 
collègues sceptiques, amis et proches aimés, 
que ce n’était pas que moi qui était exalté.

Je pense que j’ai acheté 24 ou 36 bouteilles 
à ce momentlà il y a 16 ans, où les vins de 
chez Leroy étaient encore payables. Parfois, 
nous étions juste subjugués ou inspirés – 
comme si quelqu’un avait appuyé un inter
rupteur  d’autres fois cela devenait violent. 
Plus la nuit dans mon ancien appartement 
à Bianco Lunos Allé, où le lendemain nous 
ne pouvions pas nous souvenir ce qu’il était 
arrivé.

Nous pouvions constater que nous avions 
seulement eu le temps de boire deux tiers de 
la bouteille, juste quelques verres chacun, 
mais le bureau parlait pour luimême : 
lampe, ordinateur et papiers avaient d’un 
geste de la main été balayés au sol, le 
mobilier était réparti à droite et à gauche et 
nos vêtements étaient éparpillés dans tout 
l’appartement.

C’était à cette époque que j’ai connue la 
mort dans une bouteille. Un aprèsmidi 
nous nous sommes réunis quelques uns 
pour déguster quelques bouteilles, et Leroy 
Echezeaux 1969 était la dernière. Je devais 
partir juste après et n’ai pas eu le temps de 
parler aux  autres des vins. Quand je suis 

rentré plus tard cette nuitlà, j’ai écrit à une 
amie : «J’ai bu un vin sombre, d’outre tombe, 
sinistre et intense de chez Lalou datant de 69. 
Il était fantastique, mais presque impossible à 
contenir en soi ».

Le lendemain j’ai écrit un texto à mon 
ami, Claus, qui avait participé à la dégusta
tion, en lui demandant brièvement ce qu’il 
pensait du vin. Il a répondu :

« Bonne question. Grand vin, par lequel 
on peut en quelque sorte se sentir légèrement 
repoussé. Dans toute sa grandeur un vin qui 
parle de la mort. Drapeaux noirs hissés! »

«Ce serait malheureux d’avancer rapidement 
maintenant. La première phase de la dégus-
tation était plus là pour tracer le cadre. Le 
sens de Lalou pour la sélection de grands vins 
ne se dévoile vraiment qu’une fois ce niveau 
atteint », nous dit Krüff. Nous avons déjà 
dégusté pendant cinq heures. Peu après, il 
se retire pour revenir avec un vin qu’il a fait 
venir ici, mais qui par erreur n’est pas men
tionné sur nos fiches de dégustation.

« Il s’est avéré qu’il y a une agréable surprise 
ici dans ce lieu : Ce sera un aveugle supplé-
mentaire», ditil.

« C’est la première fois que je ressens des 
frissons pour un vin rouge », a déclaré un des 
participants venant d’Aalborg.

«Non d’un chien, ça roule maintenant », a 
déclaré un restaurateur d’Odense.

« Non de Dieu! C’est là un plein dans le mile 
(lucky punch) », dit Krüff luimême.

« C’est l’ésprit de la bouteille», dit Ivan du 
Bar à vin (Vinbaren).

« Il est totalement électrique! C’est un hasard 
qu’il nous est servi, et il se trouve être le plus 
intéressant de tous jusqu’à maintenant », ex
plique Krüff et révèle ce qui est dans la bou
teille : Un vin local de Beaune année 1976. 
C’est un bon prélude pour la prochaine 
bouteille qui est le même vin de 1966.

Vin numéro 23 est l’année phare 1969 
provenant du plus magnifique domaine 
des vins blancs de Montrachet. C’est de 
l’énergie pure scellé dans une bouteille, 
et ça me fait penser à Vibe, qui était là la 
première fois que j’ai bu ce vin. C’était en 
1999. Il brillait comme un diamant dans le 
verre, et non décelable dans la bouche. Tous 

les composants du vin étaient si parfaite
ment équilibrés des deux côtés du balancier, 
qu’ils s’annulaient les uns les autres. C’était 
comme d’inhaler de l’air qui nous transpor
tait.

« Tu n’as pas besoin d’expliquer. Je ressens 
la même chose », ditelle, et c’était toujours 
comme ça avec elle et moi.

« Ce Montrachet est presque trop jeune par 
rapport aux autres que j’ai goûtés. Malheu-
reusement, c’est la dernière bouteille qui nous 
reste, et c’est donc une époque qui se termine », 
note Krüff. C’est la sixième fois aujourd’hui 
que nous goûtons une bouteille qui est la 
dernière.

« Maintenant, il nous reste deux vins au 
programme, tous deux provenant d’Auvenay. 
Nous commençons par goûter le meilleur des 
plus petits et ensuite le plus grand des grands », 
ditil.

Je prends le verre avec un reste de Nuits 
Saint Georges et sort à l’extérieur, et là 
tout à coup tout me submerge : Ce n’est 
pas seulement Leroy qui est entré dans une 
nouvelle ère. C’est peutêtre la dernière fois 
que je rencontre ces vins qui m’ont accom
pagné au combat comme dans l’amour, car 
ou bien ils ne sont plus, ou ils deviennent 
trop chers. Mais ce n’est pas l’unique raison 
pour laquelle je suis touché et affecté : 
Même avec ces bouteilles magiques que je 
peux plus atteindre l’état d’oubli de soi, où 
juste je suis dans mon vécu. Voilà pourquoi 
je dois recourir à mes souvenirs et mes mé
moires lorsque je dois écrire sur mon vécu 
de ce jour. C’est moimême qui ne suis plus 
le même.

Je regarde autour de moi  et vois un 
homme de 51 ans, seul debout dans une 
rue calme et vide du centre d’Odense en  
fin de soirée un dimanche d’octobre. Puis 
j’entends la voix de Jørgen Krüff à travers 
la vitre. Elle devient plus ferme et délicate
ment insistante quand un verre à la main, 
il explique: «ce qu’il est que nous vivons. Ce 
qui devient partie de notre corps, de nous-
mêmes ».

Je me ressaisis et retourne dans la salle. Me 
débarrasse du sentiment. C’était là proba
blement juste une bouteille mélancolique 
parmi toutes.

Flaskens ånd. Den selvforglemmende tilstand, hvor man bare er og lader sig føre med som i en bølge, kender jeg kun fra sex og store vine. 
Det er dem, Bourgognes dronning vogter over i sine kældre.

De sidste flasker

Lalou Bize-Leroys evne til at smage vine og vurdere deres aldringspotentiale er legendarisk. Her fotograferet af Kim Ahm, da vi besøgte hende i 1999.

2012, altså en generisk vin uden særlig klassifi-
kation eller marknavn. Det er så at sige det, der 
bliver tilbage, når de bedre vine er valgt ud.

»Første gang, jeg smagte den, gættede jeg på 
Meursault og omegn,« kommenterer Krüff. 
Dagens tredje vin er formelt set en almindelig 
»kommunevin«.

»Men denne her 1986 Puligny-Montrachet, 
som er den sidste, vi har tilbage, minder jo 
mest om crand gru-marken Bienvenues-
Bâtard-Montrachet,« siger han. 

Mig minder den om den dag i 2006, da 
min daværende kæreste var blevet opereret 
for kræft og vågnede op til beskeden om, at 
knuden mod forventning havde vist sig at 
være meget lille, ikke var af en aggressiv type 
og med 99 procents sikkerhed var fjernet en 
gang for alle. Hun ville hvile nogle timer, og 
så tog jeg hjem, lavede det bedste måltid, jeg 
kunne finde på, og kørte tilbage til sygehuset 
ved 21-tiden. Der, i opholdsstuen på en af de 
øverste etager på Herlev Hospital, spiste vi den 

efterårsaften mine medbragte retter med glu-
bende appetit og drak en Puligny-Montrachet 
1986 fra Leroy. Det var en magisk vin.

Dagens nummer fem er en 50 år gammel 
Meursault fra første cru-marken Poruzots. 
Krüff siger, at han fra tidligere smagninger hu-
sker den som et kølleslag. I dag er det et blidt, 
ja nærmest æterisk kølleslag, der rammer os. 
Og så bliver der længe helt stille i lokalet.

»Den påvirker krop og sind mere end sma-
gen. Jeg kan mærke den helt ned i tæerne,« 
siger han.

»Det er en form for energi, der løber ud i 
kroppen. Det har jeg aldrig prøvet før,« siger 
en af deltagerne.

»Det er det, huset Leroy er bygget på – at 
det er noget, der kan blive helt særligt,« siger 
Krüff og fortsætter:

»Uanset distrikt køber Leroy kun, når det 
er ekstraordinært. Til gengæld betaler de 
vinbønderne en ekstraordinært høj pris. Lalou 
smager altid blindt, gennem mellemhandlere, 
så hun ikke på forhånd ved, hvorfra vinen 
kommer. Hun søger ikke kun vine, der er 
smukke, men også interessante.«

Jeg tænker på det, Lalou Bize-Leroy for-
talte, da jeg besøgte hende i 1999:

»Jeg kunne lide vin allerede som tre-årig. 
Når vi havde gæster til frokost, plejede jeg at 
stå op fra min middagssøvn, og når tids-
punktet kom, hvor de gik fra spisestuen til 
dagligstuen, sneg jeg mig ind og søbede det 
allersidste, der var i glassene.«

Egentlig ville hun vie sit liv til bjergbestig-
ning, men hendes far pressede på for at få 
hende ind i familiefirmaet:

»Jeg tænkte over det og besluttede mig så 
for, at vin også ville kunne nære min passion. 
Så i april 1955, da jeg var 23, gik jeg ind i 
firmaet. Og gav mig selv til det,« forklarede 
hun. Og så:

»Det er den samme søgen efter den umulige 
perfektion i hver eneste vin og det umulige på 
bjerget. Når jeg har drukket en vin én gang, så 
glemmer jeg den aldrig. Det er sikkert. Men 
ingen kender rigtigt en vin. Den er som et 
menneske. Den forfines, skærpes måske ved 
at ældes. Den kan være graciøs, lunefuld eller 
generøs. Én har en udpræget venlighed og 
mildhed i sin karakter. En anden er utiltalende, 
vranten og sur, men bløder op undervejs i livet 
i flasken.«

Den næste vin, vi skal have, er en Pommard 
fra marken Les Vignots i årgang 2003 fra 
Domaine Leroy. Det er den første røde vin i 
dag. Inden vi får den serveret er der en, der 
spørger, hvad Meursault’en fra 1966 koster.

»Prisen er akademisk, for det her var den 
sidste flaske,« lyder svaret fra Krüff.

2003eren opfører sig på en måde ligesom 
1966eren: Man er tapetseret med den indven-
dig. Flaske nummer ni, en 1996 Santenay fra 
marken La Maladière, har til gengæld prop, 
men så meget desto dejligere er nummer ti, 
en Volnay Santenots fra samme år. Den gør 
mig glad på flere måder, for jeg har en flaske 
af netop den vin derhjemme. Jeg har købt den 
som erstatning for den grand cru, Ruchottes 
Chambertin 1986, som nogen i kampens hede 
midt om natten under min 50 års fødselsdags-
fest sidste år fandt i vinskabet og drak uden at 
ane, hvad det var.

Jeg hæger om mit lille lager af vine fra Leroy, 
der har akkompagneret mit voksenliv – ligesom 
Bowie og Prince udgjorde underlægningsmu-
sikken i min ungdom. Dem har jeg også mistet 
i år.

I LEROYS kælderbog, som må være vinverde-
nens mest eksklusive sortimentsliste, er der ikke 
angivet priser. Til gengæld har Lalou for hver 
årgang skrevet sin vurdering, ganske kort. Om 
1976, som vi nu skal smage seks vine fra, skriver 
hun om de røde, at det er »komplette vine, som 
man sjældent møder«.

Men det er nu, jeg møder Nuits Saint 
Georges. Igen. 1976eren skinner i glasset som 

en rubin, men det er årgang 1982 af den sam-
me vin, jeg tænker på. Netop den vin – 1982 
Nuits Saint Georges fra Leroy – er legendarisk 
i mit liv. Formelt en lille kommunevin fra en 
dårlig årgang, men fra hende var den magisk. 
Effekten var forskellig fra flaske til flaske, men 
den var der hver gang, og det var den vin, jeg 
brugte til at bevise over for skeptiske kolleger, 
venner og elskede, at det ikke bare var mig, der 
var eksalteret.

Jeg tror, jeg købte 24 eller 36 flasker den-
gang for 16 år siden, hvor vinene fra Leroy 
stadig var til at betale. Nogle gange blev vi 
bare høje eller inspirerede – som havde nogen 
trykket på en lyskontakt – andre gange blev 
det voldsomt. Allermest den nat i min gamle 
lejlighed på Bianco Lunos Allé, hvor vi dagen 
efter ikke kunne huske, hvad der var sket. 
Vi kunne konstatere, at vi kun havde nået at 
drikke to tredjedele af flasken, altså blot et par 
genstande hver, men skrivebordet talte sit ty-
delige sprog: Lampe, computer og papirer var 
med en håndbevægelse ryddet ned på gulvet, 
møblerne stod hulter til bulter og vores tøj lå 
spredt over hele lejligheden.

Det var på samme tidspunkt, jeg oplevede 
døden i en flaske. En eftermiddag var vi samlet 
nogle stykker for at smage et par flasker, og 
Leroys Échezeaux fra 1969 var den sidste. Jeg 
skulle gå lige bagefter og nåede ikke at tale med 
nogen af de andre om vinen. Da jeg kom hjem 
senere om aftenen, skrev jeg til en veninde: 
»Har drukket en sinister, dyster, gravkammer-
agtig og voldsom vin fra Lalou, fra ’69. Den 
smagte fantastisk, men den er næsten ikke til at 
have inde i sig.«

Dagen efter skrev jeg en sms til min ven, 
Claus, som var med til smagningen, og spurgte 
kort, hvad han syntes om den vin. Han svarede:

»Godt spørgsmål. Stor vin, som man på en 
eller anden måde er lidt frastødt af. I al sin 
storhed en vin, der handler om døden. Sort 
flag hejst!«

»DET vil være synd at gå hurtigt frem nu. 
Første afdeling af smagningen var mere for at 
kridte banen op. Lalous sans for at udvælge 
fantastiske vine viser sig jo for alvor, når man 
kommer op i det her niveau,« siger Krüff. Vi 
har allerede været i gang i fem timer. Lidt efter 
går han ud bagved og kommer tilbage med en 
vin, som han godt nok selv har sendt herover, 
men som ved en fejl ikke er blevet skrevet på 
vores smageskema.

»Det har vist sig, at der er en glædelig over-
raskelse her på stedet: Det bliver en ekstra 
blinder,« siger han.

»Det er første gang, jeg oplever at få kulde-
gysninger over en rødvin,« siger en deltager fra 
Aalborg.

»For satan mand, nu kører det,« siger en 
restauratør fra Odense.

»Hold da op! Det er da et lucky punch,« siger 
Krüff selv.

»Det her er flaskens ånd,« siger Ivan fra 
Vinbaren.

»Den er jo helt elektrisk! Det er et tilfælde, 
at vi får den, og så viser det sig at være den 
mest interessante af alle indtil nu,« siger Krüff 
og afslører, hvad der er i flasken: En almindelig 
kommunevin fra Beaune i årgang 1976. Det 
er en god optakt til den næste flaske, som er 
samme vin fra 1966.

Vin nummer 23 er topårgangen 1969 
fra verdens mest storslåede hvidvinsmark, 
Montrachet. Det er ren energi forseglet i en 
flaske, og jeg kommer til at tænke på Vibe, der 
var med, da jeg første gang drak denne vin. 
Det var i 1999. I glasset skinnede den som en 
diamant, og i munden kunne vi ikke mærke 
den. Så perfekt afbalanceret på begge sider af 
vægtstangen var alle elementer i vinen, at de 
fuldstændig ophævede hinanden. Det var som 
at indhalere luft med en effekt, der fik os til 
selv at flyve. 

»Du behøver ikke forklare. Jeg mærker det 
samme,« sagde hun, og sådan var det altid 
med hende og mig.

»Den her Montrachet er næsten for 
ungdommelig i forhold til de andre, jeg har 
smagt. Desværre er det den sidste flaske, vi har 
tilbage, så det er en æra, der er forbi,« konsta-
terer Krüff. Det er sjette gang i dag, vi får en 
flaske, der er den allersidste.

»Nu har vi to vine tilbage på programmet, 
som begge er fra d’Auvenay. Vi begynder med 
at smage den bedste af de mindre og derefter 
den største af de større,« siger han.

Jeg tager glasset med en rest af Nuits Saint 
Georges med udenfor, og der kommer det 
hele pludselig væltende ind over mig: Det er 
vist ikke kun Leroy, der er gået ind i en ny 
tidsalder. Det er måske sidste gang, jeg møder 
disse vine, som har ledsaget mig i kamp og 
kærlighed, for enten findes de ikke længere, 
eller også er de blevet for dyre. Men det er ikke 
kun derfor, jeg bliver berørt: Selv med disse 
magiske flasker kan jeg vist ikke længere opnå 
tilstanden af selvforglemmelse, hvor jeg bare er 
i min oplevelse. Det er jo derfor, jeg må ty til 
minder og erindringer, når jeg skal skrive om 
mine oplevelser denne dag. Det er mig selv, 
der ikke længere er den samme.

Jeg ser mig omkring – og ser en mand 
på 51, der står alene i en stille og tom gade 
i Odense centrum en sen søndag aften i 
oktober. Så hører jeg Jørgen Krüffs stemme 
gennem glasruden. Den bliver fastere og blidt 
insisterende, når han med glasset i hånden 
forklarer, »hvad det er, vi her oplever. Som 
bliver en del af vores kroppe, af os selv.«

Jeg tager mig sammen og går ind. Ryster fø-
lelsen af mig. Der var vel bare en melankolsk 
flaske iblandt.

Med op imod tre millioner flasker fra næsten hundrede år udgør Leroys kældre et slags 
nationalbibliotek for vin.
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Avec environ trois millions de bouteilles provenant de ces cent dernières années les caves Leroy 
représentent une sorte de bibliothèque nationale pour le vin.


