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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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