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god gammel øl           
i nye flasker 
i 1980’erne var Pokal den tredje 
mest solgte øl i danmark, for 
den var dejligt billig. i dag hvor 
øldrikkerne er lidt mere kræsne, 
har Coop relanceret Pokal i en flot 
kvalitet, der måske kan beskrives 
som midtvejs mellem traditionelt 
bryggeriøl og mere eksklusivt mi-
krobryg. Jeg er begejstret for den 
friske og fyldige pilsnerversion, 
men den fås også i tre andre va-
rianter hos Brugsen og i Fakta.

royal styrker restauranten 
Hotel Royal i aarhus relancerer sin restaurant, der nu 
hedder Restaurant Royal. man skuer tilbage i tiden og 
vil det klassiske, der kommer smørrebrød på frokostbordet 
og klassisk dansk-fransk gastronomi om aftenen. køkken-
chef er Jack Cramer, som før har gjort det overordentligt 
godt på Brøndums Hotel i skagen. ambitionen er at gøre 
restauranten til et samlingspunkt for byen som i de gode 
gamle dage.

chateauneuf  
middag i skodsborg
den fremragende restaurant by 
Kroun på Skodsborg Kurhotel er 
27. oktober  ramme om en vinmid-
dag arrangeret af Løgismose. Vinen 
er fra chateau mont-redon, og den 
præsenteres af vinmageren, som 
skænker en vin til hver af de fem 
retter, som serveres.  kuvertprisen 
er 1295 kr., tilmelding via loegis-
mose.dk.

Kort om 
mad og drikke
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Vinkæmpe rejser sig igen efter nedtur 
han blev berømt 
for vinhuset 
torbreck og kendt 
som en af 
australiens 
dygtigste 
vinmagere, før 
nedturen ramte

Helt fra bunden af skabte Dave 
Powell vinhuset Torbreck, 
som i løbet af 1990’erne 
blev et af australiens mest 

berømte. 
han havde succes med at skabe en 

slags hybrid mellem frankrigs rhone 
og australiens barossa, 
og hans topvine blev 
opfattet som værende 
blandt australiens abso-
lut bedste.

Priserne fulgte efter, 
dave Powell tjente en 
bunke penge og levede 
et hårdt liv med masser 
af rejser, fest og farver. 

tempoet sled på hans ægteskab, og en 
skilsmisse kostede ham så dyrt, at han 
var nødt til at sælge aktiemajoriteten 
i forretningen i 2002. Powell fortsatte 
som chef og vinmager, uden at den nye 
medejer blandede sig.

i 2008 skiftede aktierne atter hæn-
der, denne gang til en amerikansk mil-
liardær, som kunne glæde sig over, at 
torbreck-vinen runrig i 2010 opnåede 
de maksimale 100 point hos den ameri-
kanske vinkritiker robert Parker.

samarbejdet gik ikke dårligt, men 
kuldsejlede bl.a. på grund af, at dave 
Powell ifølge sin tidligere arbejdsgiver 
brugte 92.000 australske dollar, altså 
cirka en halv mio. danske kr., på en 
stripklub i københavn.

under vort møde i københavn spurg-
te jeg dave Powell, hvilken stripklub 
det var — og fik som svar en høj latter.

“den historie har været bragt så 
mange gange, at jeg er lige ved at be-
gynde at tro på den selv. men den er ik-
ke sand, jeg har selvfølgelig ikke brugt 
så mange penge på en stripklub, der må 
være grænser selv for mig,” griner dave 
Powell og spærrer øjnene op.

Stripklubhistorien
han forklarer, at der var tale om et 
svindelnummer begået af tjeneren, 
der håndterede kreditkortet. og at det 
i øvrigt slet ikke var nogen stripklub, 

men en almindelig bar, som han dog 
ikke husker navnet på.

at historien har haft så langt et liv 
skyldes nok, at det ikke kræver megen 
fantasi at forestille sig dave Powell i 
netop sådan en situation.

en anden historie lyder, at han på 
en restaurant i Jylland lod sig brænde-

mærke på den ene balde med et vaske-
ægte brændejern. og den holder vand, 
bekræfter den brændte.

“Vi havde haft en smagning og var 
blevet lidt fulde. gæsterne var gået, og 
kokken kom ud for at sidde og få et glas 
med. Jeg lagde mærke til, at han havde 
restaurantens navn på armen. det var 
gjort med et rigtigt brændejern, som 
man mærkede kvæg med, og som re-
stauranten brugte til at dekorere bøf-
ferne. hvorfor det endte med, at jeg bad 
dem brændemærke min røv, det kan jeg 
ikke huske. men jeg kan huske, at det 
var meget ubekvemt at flyve hjem til 
australien siddende på kun den ene 
balde,” fortæller dave Powell om be-
givenheden, der ligger nogle år tilbage i 
tiden, dengang han rejste verden rundt 
og præsenterede torbreck-vinene for 
fuld udblæsning.

Brat ende i 2013
men i 2013 endte det brat, da han blev 
fyret og smidt ud af virksomheden og 
dermed sit hjem, som lå på vingården. 
han stod nu uden penge, uden bil og 
uden hjem.

“hvis ikke en af mine venner havde 
taget mig under sin vinge og givet mig 

dave Powell grundlagde 
vinhuset torbreck i 1994 og skab-
te en af de største australske  
vinsucceser i nyere tid. Vinkritike-
ren robert Parker satte torbreck 
på listen over verdens 100  
bedste vinproducenter. 

i 2002 gik torbreck i betalings-
standsning, og en ekstern investor 
trådte ind, mens Powell forblev.  
i 2013 blev han fyret fra virksom-
heden, og han har netop gjort  
comeback med Powell & Son

AuSTRALSK vinS 
viLDBASSe

Af Ole  
Troelsø

Vin købes kontant
Danmarks største 
opkøber af fine og 
sjældne vine. 
Vi søger 
Bordeaux Cru Classe, 
Bourgogne, 
Champagne, 
samt topvine og 
whisky fra andre lande.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.rarewine.dk og modtag vores nyeste vin tilbud
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RAREWINE.DK



21Fredag 14. oktober 2016  VIN

Brugte Dave Powell omkring en halv 
mio. kr. på en stripklub i København? 
Det siger rygterne, men selv har han  
en anden forklaring. Foto: Ole Troelsø

2014 Steinert 
Flaxman Shiraz
HHHHHH

elegant og meget  
præcis næse med strejf  
af kirsebær, lavendel  
og sort peber. Smagen  
er fyldig med delikate,  
markante tanniner  
og masser af frugt  
i den lange eftersmag.

4000 kr., fejovin.com

2015 Eden Valley 
Riesling 
HHHHH

mineralsk næse med strejf  
af limeskal og en elegant  
tør smag med stor dybde  
og længde. Fra 85 år  
gamle rieslingplanter.

225 kr., fejovin.com

2014 Barossa  
Valley Shiraz
HHHHH

Skøn og charmerende  
næse med brombær,  
pebermynte og engelsk  
lakrids i næsen. Saftig smag 
med jordbær og lakrids  
elegant af balanceret  
med frisk syre. 

225 kr., fejovin.com

2014 GSM 
HHHHH

Frisk og fin næse med  
stor intensitet og strejf  
af eukalyptus, læder  
og chokolade.  ren, frisk  
og livlig.  Lavet på  grenache,  
shiraz og mourvedre.

325 kr., fejovin.com
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et sted at bo, havde det været forbi,” si-
ger dave Powell, og peger med en strakt 
pegefinger mod sin venstre tinding.

men nu er han på banen igen, i part-
nerskab med sin 22-årige søn Callum, 
som har uddannet sig til vinmager i 
frankrig. callum har haft en markant 
indflydelse på sin far, fortæller denne, 
og understreger, at der virkelig er tale 
om et ligeværdigt partnerskab. 

Indflydelsen, fortæller Dave Powell, 
har betydet, at vinene er mere elegante, 
end tilfældet var med torbreck. dog 
minder de klart om torbreck-stilen, og 
en del af de druer, som går til vinen, 
kommer da også fra drueavlere, som 
tidligere leverede til torbreck.

Powell & son-vinene kan varmt an-
befales lige fra de kostbare topvine og 
ned til den gunstigt prissatte syrah, 
gernache og mourvedre blanding, som 
virkelig giver smæk for skillingen.

oltr@borsen.dk

Han stod nu 
uden penge, 
uden bil  
og   uden hjem

om dave Powells nedtur i 2013


