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”Kunsten er ikke at købe en flaske vin 
til 500 kroner, men at købe en til 50 
kroner, der er 50 kroner værd”
Det fortæller Lars Møller Jensen, vinhandler i Løgismose 
vin, mad og delikatesser, ejer af Herredsvej 6, og 
arrangøren bag vin & mad-arrangementet på Møllen i 
august og endnu et på skolen 7. november.

”Jeg blev sgu imponeret af de drenge … De præsterede 
at lave fem retter mad til 37 mennesker med kun to 
kogeplader og en toastovn til rådighed. På to timer. 
De kom ellers i god tid, men blev smidt ud af de gæve 
mølledamer, for de skulle selv bruge køkkenet, da der 
jo var lagkageservering til 16.30, og det laver man ikke 

sådan lige om på på Fejø. Var det sket i København, 
var de flippet ud. Men Mikkel, Kasper og Gin tog det 
i stiv arm,” fortæller Lars med et smil på læben om 
vinsmagningen på Fejø mølle d. 16 august.

Lars er vant til lidt af hvert, når han laver vinsmagninger 
rundt omkring, hvilket han også underholdt Fejøboerne 
med. ”Den forrige vinsmagning, jeg holdt, var for Per 
Pallesens vinklub. Og den sidste var til et polterabend på 
Bøtø for 11 nøgne mænd. Og jeg var en af dem.” 

”Vin er oplevelser,” slår Lars fast. ”Man kan jo godt leve 
uden vin, det er ’bare’ et landbrugsprodukt. Men når jeg 
tænker på en flaske vin, jeg har drukket, kan jeg huske, 
hvem jeg har drukket den med, og hvad vi fik at spise.” 

Og det er ikke, fordi Lars er blevet opdraget med 
kærlighed til og interesse for vin. ”Næ, mine forældre 
drak Mateus, så jeg aner ikke, hvor interessen kommer 
fra. Jeg kan bare huske, da jeg i gymnasiet købte min 

første flaske St Emilion. Den havde guld på etiketten, et 
langt navn og billedet af et slot. Det var lidt som at samle 
på frimærker. 

Vinarbejde
De mennesker, jeg møder via mit job som vinhandler, de 
ser ikke så meget på, om jeg kan tjene penge for dem. 
Man bliver mere målt på passionen og de præferencer, 
man deler. Det handler ikke om blær, men afstemning. 
”Kan du lide den vin? Det kan jeg også, så kan vi 
snakke sammen”, er konklusionen. Og det er vigtigt, for 
sælgeren skal stå lige så meget inde for produktet som 
producenten. 

At salg af vin er et spørgsmål om tillid og de rigtige 
mennesker er den australske Master of Wine, Drew Noon, 
et godt eksempel på. Der er kun ganske få Masters of 
Wine i verden, og der er ikke nogen i Danmark. Det er 
ikke alene en universitetsuddannelse, men kræver også 
sensoriske færdigheder; at man kan smage på vin. 

På DREW NOONS biodynamiske vingård er der 
et permanent opsat skilt med teksten: sorry mate, 
everything sold out. Det er ikke godt for druerne, at 
folk kommer rendende hele tiden, er filosofien, så én 
gang om året kan man møde op på vineriet og stå i kø, 
og hvis man er heldig, får man lov til at købe en flaske. 
Selv importørerne får kun meget begrænsede mængder 
tilbudt. Og kun, hvis de står på hans liste.

”En lille mand, der ligner en blanding af Mel Gibson og 
Dustin Hoffman” beskriver Lars ham som. ”Jeg har stået 
nede hos ham til vinsmagning i verdensklasse, hvor 
han stille spurgte: ”Do you like my wine?” Så bliver man 
ydmyg. 

Den dag drak vi historie
Jeg sad ved en senere lejlighed på en restaurant i 
Melbourne sammen med en samarbejdspartner, og 
vi så til vores overraskelse, at de havde en af Drew 
Noons meget sjældne flasker på vinkortet, en vin der 
overhovedet ikke kan købes i Danmark. Vi bestilte vinen. 
20 minutter efter kom vintjeneren og beklagede, de 
kunne ikke finde flasken. Så tænker man jo, at det måske 
bare er pral? Da vi får lejlighed til det, spørger vi Drew 
Noon, om han har solgt til restauranten, og det havde 
han, så det kunne tænkes, de bare har glemt at tage den 
af kortet. 

Det næste, der sker, glemmer jeg aldrig. Han får hentet 
en flaske af den pågældende vin og forærer os den. 
Ganske enkelt. En flaske. Det var Valentines dag, og vi 
to mænd stod i Sydney. Vi blev enige om, at der var 
tre muligheder. 1) vi kunne se, hvem der først fik slået 
hvem ihjel, så overleveren kunne beholde flasken selv. 
2) Vi kunne sælge den på auktion, score kassen og dele 
gevinsten. Eller 3) Vi kunne drikke den sammen, på 
stedet, i den ånd, den var givet. Det gjorde vi selvfølgelig. 
På stranden, til hummer. Og hummer passer overhovedet 
ikke til den vin. Men den dag drak vi historie. 

Vejen til Fejø
For et år siden vidste jeg ikke hvor Fejø lå. Men Jakob og 
Susanne i nummer 8 fik vakt vores nysgerrighed med en 
tur ned i Nyhavn for at hilse på pæreskuderne. Rutt og 
jeg tog herned for at se på huset. Og jeg så muligheder. 
Jeg tror bare, jeg trængte til et projekt. Det er jo vildt, 
hvad man får for pengene her, når man sammenligner 
med det kosteskab til 7000 kr. om måneden, man kan 
bo i i København. Fejø minder på mange måder om 
Færøerne, hvor min kone Rutt kommer fra, og Grønland, 
hvor jeg selv er vokset op. Her er samhørighed. Folk 
er venlige - og har en mening om alting. Min første 
tanke var, at Fejø lignede Danmark i 50'erne; Blomster 
i vejkanten og trygt samfund. Her tør jeg godt lade min 
datter på seks år cykle.

Vin og penge
Da Lars første gang fortalte sin far, at han havde købt en 
flaske vin til 500 kroner, gik faren straks i gang med at 
regne på, hvor mange rammer øl, han ville have kunnet få 
for pengene. For Lars er en flaske vin dyr, hvis den ikke 
er pengene værd. Og man skal ikke købe vin for at tjene 
penge, men fordi man kan lide det, der er i flasken. ”Jeg 
gjorde det én gang, fordi jeg stod med en flaske, jeg var 
sikker på ville få 100 point ud af 100 mulige på vinkritiker 

Robert Parkers skala. Det gjorde den 
bare ikke. Den fik 99. Og det er ligesom 
VM i fodbold. Ingen husker, hvem der 
blev nummer to,” smiler Lars. 

”Det ændrer dog ikke på, at hver 
gang, jeg køber vin til privatbrug, så 
fortæller jeg min kone, at det er en god 
investering. Men jeg har aldrig solgt en 
eneste af de flasker videre.”

Nogle gange kan der gå pengesnak i 
vin med samme hast, som alkoholen 
går i blodet. En gang, hvor Lars besøgte 
producenten, der lavede flasken, der fik de 99 point, 
Larger than life-Dave, som Lars kalder ham, fik han 
serveret hans bedste vin til 1500 kr. flasken. Lars var i det 
kæphøje hjørne, så han siger til Dave: Har du ikke noget 
bedre? Det vil Dave ikke have siddende på sig. Han siger 
ikke noget, men går ud og henter en trækasse med én 
flaske, specialaftappet til en advokat i New York og solgt 
på en velgørenhedsauktion for 60.000$. Men flasken 
kom ikke til New York. Den blev åbnet på stedet.

Og om det lykkedes Dave at få sine 100 point for en 
vin? Jo, det gjorde det året efter Lars’ investering, og 
Dave kunne dermed notere sig at være producent af 
Australiens til dato dyreste vin til 6000 kroner flasken.

Larger than life-Daves kommentar til det? ”Please 
remember it still got to be pissed out the next morning.”

Augustsuccesen på Møllen 
har givet Lars blod på 

tanden til et arrangement 
mere til efteråret på skolen. 

Her vil vi inden middagen med 
udgangspunkt i smagning af tre 

flasker vin komme ind på, hvordan 
man kan vurdere, hvad en vin 
koster og få lidt værktøjer til at 

vurdere vin.

Vinen serveres til Mikkels 
fantastiske, økologiske mad.

Detaljer om arrangementet offentliggøres senere 
på mailinglisten, men pris for mad og vin bliver 
omkring 500 kr., og overskuddet går til Fejø 
Børne- og Kulturhus.

Lars plukker 
druer i Sydafrika 
i januar 2015.

Af Merete Rostrup Fleischer.
Foto: Henrik Rostrup Fleischer og privatfoto.

Vinsmagning & gourmetmad
på Fejø 7.11


