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For seks et halvt år 
siden mødte en ung 
kvinde fra Herning  
sit livs udkårne  
på en restaurant  
i Frankrig, og nu bor 
hun på en vingård  
i Bourgogne

Af Palle Heering Nielsen
phn@herningfolkeblad.dk

En aften i 2004 mødte herningense-
ren Manja Lytzhøft en mand på en 
restaurant i Meursault i det franske 
vindistrikt Bourgogne. Hun arbej-
dede som tjener i restauranten un-
der en praktikperiode på sit studie, 
og manden sagde, at han gerne ville 
introducere hende for sin søn.
Det skete dog ikke, men restaurant-
gæsten endte alli-
gevel med at blive 
Manja Lytzhøfts 
svigerfar. For søn-
nen kom også og 
spiste på restauran-
ten, og han faldt for 
den lyshårede dan-
ske kvinde - og hun 
for ham.
Der er mange af  den 
type historier om et 
tilfældigt møde, som 
ender med, at Amors 
pil rammer plet og 
forandrer folks liv. 
Sådan gik det også 
for Manja Lytzhøft, 
der i dag er forlovet 
med Romaric Chavy, 
som er vinmager 
på den familieejede 
vingård Domaine 
Chavy-Chouet i 
Bourgogne.
- Det var en helt ny verden for mig, 
men sådan var det jo ikke for ham, 
siger den 27-årige kvinde, der er født 
og opvokset i Herning.
Hun gik på Herning Friskole og blev 
senere student fra Ikast Gymnasium, 
inden hun læste fransk og kommuni-
kation på Handelshøjskolen i Århus. 

Det var under det studium, at hun 
via en kontakt fik praktikpladsen i 
Meursault.

Interesse for vin
Forholdet til Romaric Chavy blev 
hurtigt seriøst, og selv om hun vend-
te tilbage til Århus efter halvanden 
måned i Frankrig, blev hun ved med 
at besøge ham.
Hun oplevede sin første vinhøst i 
efteråret 2004 og fik sin første ople-
velse af  et univers, der handler om 
én ting - vin.
- Inden jeg flyttede til Frankrig, vid-
ste jeg ikke så meget om vin, men jeg 
begyndte at interesse mig for det, 
siger Manja Lytzhøft.
I 2005 studerede hun et halvt år på 
universitetet i Lyon som udveksling-
student, og da hun skulle afslutte 
med en bacheloropgave i Danmark, 
blev det med en flig af  vinverdenen 
som tema.
- Jeg skrev bacheloropgave om vin-
etiketters betydning for folks valg 
af  vin, siger hun.

Da studierne i Århus 
blev afsluttet året ef-
ter, flyttede hun ned 
til sin kæreste, og hun 
læste de næste to år 
master i kommuni-
kation og turisme på 
universitetet i Dijon.
Fra 2003 til 2006 læ-
ste hun på Handels-
højskolen i Århus og 
fik en bachelorgrad i 
fransk og kommuni-
kation, og derefter gik 
turen til Dijon i Frank-
rig, hvor hun blev ma-
ster i kommunikation 
og turisme fra byens 
universitet.
Siden har hun arbej-
det på turistkontoret 
i Beaune og på Cha-
teau de Meursault, 
hvor hun stod for 
salg, vejledning, gal-

lamiddage og for at tage sig af  dan-
ske og svenske turister, når de kom 
på besøg for at se slottet og smage 
vinene.
Indtil august 2010 arbejdede hun 
ved siden af  livet på vingården, og 
det var helt bevidst.
- Jeg ville gerne prøve noget forskel-

ligt, men Romaric gav udtryk for, at 
han gerne ville have mig til at hjælpe 

på vingården, siger Manja Lytzhøft 
og fortæller om vingården.

Domaine Chavy-Chouet er en fami-
lieejet vingård med 13 hektar mar-

ker i og omkring Meursault. Navnet 
er en kombination af  efternavnene 

fra Manja Lytzhøfts svigerforældre, 
der, inden de blev gift, tilhørte hver 
sin vinfamilie.
Vingården producerer 80.000 flasker 
om året, og 90 procent af  produk-
tionen er hvidvin. Langt det meste 
af  vinen, 80 procent, bliver ekspor-
teret.
De fleste i hendes svigerfamilie ar-
bejder for vingården, hvor Romaric 
Chavy er syvende generation.
- Hele deres tilværelse handler om 
vin, men det tænker de jo ikke over. 
Der bliver kun snakket om vin, og 
alle vores fælles venner er enten vin-
avlere eller arbejder med vin, siger 
den 27-årige dansker.
Hun har dog selv nogle venner i 
Frankrig, som ikke har med vin at 
gøre, så hun kan få et pusterum, hvis 
hun har behov for at snakke om no-
get andet.
Julen 2010 blev holdt i Herning, og 
det blev en helt speciel jul, fordi hun 
tog en ekstra værdifuld julegave 
med sig.
- Jeg blev mor for første gang i no-
vember, så nu har jeg også Carla at 
tænke på, siger Manja Lytzhøft om 
sin lille guldklump.
Den få måneder gamle pige er un-
der interviewet i kærestens hænder. 
Normalt pusler Romaric med druer 
og vinstokke, så forældrerollen er 
også ny for ham, og derfor ringer 
han midt under interviewet.
- Den er jeg nødt til at tage, siger hun 
og slår over i flydende fransk uden 
den mindste danske accent.
Han ville gerne have et godt råd og 
være sikker på, at blandingsforhol-
det i datterens »babyvin« var i or-
den.
Parret er kun sjældent i Danmark. 
Det sker to gange om året, hvor de 
aflægger visit hos hendes forældre 
i Herning. Der er ikke så meget tid, 
når man hele tiden skal passe mar-
kerne i Bourgogne, men det er der 
råd for.
- Facebook er en rigtig god opfin-
delse, og jeg bruger Facebook til at 
følge med og holde kontakten hjem-
til, siger Manja Lytzhøft.

En del af Danmark
Nu er hun en del af  en fransk vin-
familie, som ikke kun er knyttet til 
Danmark, fordi syvende generation 
er forlovet med en dansk kvinde. 
Domaine Chavy-Chouet leverer vin 
til verdens bedste restaurant. Den 
er dansk, hedder Noma og ligger i 
København.
- Det er et kvalitetsstempel, fordi 
vinene er Romarics hjertebarn, og 
Danmark er faktisk blevet et rigtig 
stort marked, siger hun.
En af  vingårdens danske importø-
rer ligger lige uden for Herning. A 
Vinstouw i Lund sælger de fleste af  
vinene, så selv om Manja Lytzhøft 
ikke selv står for at producere vine-
ne, kan hun næsten prale af  at have 
sin egen Herning-vin.

Vin er blevet hendes hverdag

To verdener stødte sammen, da 
Romaric Chavy fra Bourgogne og 
Manja Lytzhøft fra Herning mødte 
hinanden. Nu er de blevet forlovet og 
har fået barn sammen, og muligvis 
skal brylluppet foregå på vingården i 
Meursault?
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I 2004 oplevede Manja Lytzhøft for første gang en vinhøst. Nu er hun en del af den familieejede vingård, som eksporterer vine til blandt andet Danmark. 

Domaine Chavy-Chouet producerer 90.000 flasker vin om året. 80 procent bliver 
eksporteret, og nogle af flaskerne bliver trukket op på verdens bedste restaurant, 
Noma i København. 

Voila! Vingården i Bourgogne er blevet den 27-årige herningensers nye hjem, og 
Manja Lytzhøft er kun i Danmark to gange om året for at besøge sine forældre 
og venner. 

» Hele deres 
tilværelse 
handler om vin, 
men det tænker 
de jo ikke over. 
Der bliver kun 
snakket om vin, 
og alle vores 
fælles venner er 
enten vinavlere 
eller arbejder 
med vin «

Manja Lytzhøft

AAlborg Politiet har anholdt tre mænd i Aalborg 
efter et skudopgør i byens indvandrermiljø, skriver 
ekstrabladet.dk. En 30-årig mand blev i aftes skudt 
i maven, og en anden mand snittet med en kniv ved 
Blåkildevej 57 i Aalborg Øst. - Lægerne har opere-
ret ham og lagt ham i kunstigt koma, men det er for 
tidligt at sige, om han er uden for livsfare, sagde 
vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Frank Liltorp, i 

morges om skudofferet. Politiet blev tilkaldt med en 
melding om, at 10-15 mænd var i slagsmål. To mænd 
blev anholdt umiddelbart efter skyderiet. En tredje 
blev pågrebet klokken kvart i et. - Vi har dem i ar-
resten, og vi prøver at rede trådende ud. Men der er 
ikke noget, der tyder på, at det er en del af  bande-
konflikten, siger vagtchefen. Politiet mangler både at 
finde et skydevåben og et motiv.  /ritzau/ 

30-årig ligger i koma efter at være blevet skudt i maven
KøbenhAvn Politiet rykkede i aftes ud til en ny 
skudepisode i København - denne gang i Køben-
havns Nordvestkvarter, hvor ukendte gerningsmænd 
har affyret mindst to skud. - Der er umiddelbart 
ingen, der er blevet ramt af  skuddene, fortæller den 
centrale efterforskningsleder hos Københavns Politi, 
Gunnar Nørager. Vidner har fortalt politiet, at to 
grupperinger tilsyneladende stødte sammen på Peter 

Ipsens Allé, der er en sidegade til Frederikssundsvej. 
Mindst to skud blev affyret, og politiet leder efter 
tomme patronhylstre i området. Aftenens skyderi på 
Peter Ipsens Allé kommer i kølvandet på en række 
lignende episoder i Tingbjerg, Skovlunde og Bag-
sværd. I sagen fra Bagsværd blev to mænd skudt 
i benene af  ukendte gerningsmænd i området ved 
Værebroparken.  /ritzau/ 

Politiet efterforsker nye skud i København


