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- Det er alfa og omega, at det er vores fælles interesse. Så gør det ikke noget, at vi bruger mange timer på 
det. Og vi kan jo lide Frankrig, god mad og god vin, siger Ib Schack om, hvorfor ægteparret orker alt det bøvl, 
ikke bare med vinimport, men nu også med ombygningen af vandværket. Foto: Morten Stricker

Vandværket,
som blev det 
ideelle vinværk
"Hvad vil I med det lort?" spurgte flere venner, da Ib og Birgitte 
Schack købte det nedlagte vandværk i Fjand. Nu er ægteparret, der 
importerer vin fra Sydfrankrig, i færd med at ombygge det til det 
perfekte "vinværk".

CC
Det er det samme 
som at have en 
fælles hobby, der er 
fed. Vi kunne have 
spillet golf i stedet. 
Nu nørder vi så om 
vin, og vi har altid 
noget at snakke om.

Det to store gamle vandtanke af beton er ideelle til at opbevare vinen i. 
Foto: Morten Stricker
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Holstebro - Ib siden 1999,
mens Birgitte flyttede ind i
2008. Ib havde feriehus i Esta-
gel i regionen Languedoc-
Roussillon i Sydfrankrig, og
Birgitte blev hurtig lige så vild
som ham med stedet - og den
franske vin.

- Ib havde været i gang
med vinimport i det små, in-
den han mødte mig, men det
var blevet lukket ned igen.
Ideen blussede så op igen,
fordi jeg er to-sproglig korre-
spondent og taler fransk. Så
var det knap så uoverskueligt.
Så mit sprog og Ibs viden om
vin var basis, forklarer Birgit-
te.

Tæt på feriehuset ligger
vinhuset Chateau Jau, der
også har et spisested, og det
var under et besøg der, at eje-
ren, Simon Dauré, spurgte,
om ikke ægteparret havde
mod på at "importere noget
solskin med hjem til Dan-
mark?"

Det var i 2013, og det blev
startskuddet til "Vores fran-
ske butik".

Thorsminde og Tuskær
I dag importerer Ib og Birgit-
te mellem 5000 og 7000 fla-
sker vin årligt fra omkring 15
sydfranske vinhuse. Man kan

se sortimentet, der i øjeblik-
ket udelukkende er fra den
franske del af Catalonien, på
hjemmesiden voresfranske-
butik.dk.

- Vi har også snuset lidt til
spansk vin, men det klinger
ikke så godt sammen med
"Vores franske butik". Men
nu har vi altså fundet et vin-
hus i den spanske del af Cata-
lonien, så vi har bestilt rød,
hvid, rosé og sød dessertvin,
og så må der jo i 2022 komme
en underafdeling med "Vores
catalanske vin", smiler Ib.

Aftagerne af vinen er priva-
te og restauranter. Lige om

FJAND: Efterårssolen hænger
lavt, men lun, over Fjand, og
Ib og Birgitte Schacks begej-
string for deres nye sted er
forståelig, da de tager imod
uden for vestkystbyens tidli-
gere vandværk.

Et langt og bredt træbord
samt bænke med tæpper står
på terrassen, men Ib synes nu,
at vi skal sidde indenfor i me-
re magelige læderstole ved
endnu et stort bord. Det bord
bliver - i hvert fald i vinter-
månederne - centralt for de
vinsmagninger, som ægte-
parret har tænkt sig at holde.
Lige som der også er planer
om mad-fællesskab, hvor
maden leveres af en lokal re-
stauratør, mens Ib og Birgitte
leverer vinen.

- Vi er i proces, ler Ib og pe-
ger på en stige, der står i et
stort hul ned til kælderen.

Det samme siger han, da
han åbner døren ved siden af
hullet med et "det her skal så
være toilettet".

For endnu er toilettet ikke

lavet - og altså heller ikke en
kundevenlig trappe ned til
det allerhelligste, der hvor vi-
nen opbevares. Men det ven-
der vi tilbage til senere.

Fransk var praktisk
56-årige Birgitte, der er per-
sonlig assistent ved Siemens
Gamesa Renewable Energy i
Brande, og 58-årige Ib, der er
area sales manager ved RGS
Nordic, er for nylig flyttet ind
i deres sommerhus i Fjand.
Man kan husets skorsten fra
vandværket.

Indtil de flyttede, boede de
i en villa på Lægaardvej i
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Vandværket bliver ikke et salgs-
sted. Man kan ikke banke på og 
købe en flaske vin, og der er ikke 
en fast åbningstid. Det er et lager 
og et sted, hvor der kan holdes 
mindre lukkede arrangementer. 
De større arrangementer har Ib 
og Birgitte Schack tænkt sig at 
holde i samarbejde med Fjand Ba-
deby, der har pladsen til det. 
Foto: Morten Stricker

FAKTA
GOD OG DÅRLIG VIN
Hvad er god vin for jer?

Ib: - Det er en vin, jeg godt 
kan lide, og som har en for-
nuftig pris. Om sommeren 
drikker jeg lettere vin end i 
efterår/vinter. Det behøver 
ikke være fransk vin, bare 
fordi vi importerer fra Fran-
krig - det er ikke sådan, at vi 
ikke kan drikke andet. Jeg 
kan lide en god fadlagret 
hvidvin - og faktisk også 
dansk hvidvin (rødvin fra 
Danmark skal man holde sig 
fra) lavet på druen Solaris.

Birgitte: - God vin er vin, der 
passer til lejligheden - for 
eksempel til den mad, man 
skal have. Vi er af og til ude 
for venner/familie, der sæt-
ter en flaske på bordet og si-
ger: "Nu er det måske ikke li-
ge noget for jer", men vi er 
faktisk ikke fastlåste i, hvor-
dan vin skal være. Jeg er ret 
vild med Grüner Veltliner, 
som vi jo ikke importerer.

Hvad er så dårlig vin?

Ib: - Det er vin, der bare ikke 
passer til maden eller lejlig-
heden.

Birgitte: - Helt lavpraktisk 
kan vinen jo altså også være 
dårlig - den kan have prop, 
så man er nødt til at hælde 
den ud. Og så er der er vin, 
der er så sød, at jeg ikke bry-
der mig om den - italiensk 
marmeladevin.

Ib: - Men sød vin kan jo også 
være godt. Som for eksempel 
Gewürtztraminer. Hvis den 
drikkes til den rette mad.

noget bøvl ind imellem med
import og den slags, men det
er også dejligt at have den in-
teresse sammen, mener Bir-
gitte.

Ingen vand i vandværket
Vandværket i Fjand overtog

Inden i de store beton-
vandtanke, er der nu lager.
Man kan stadig se på murene,
hvortil vandet har stået. I en
af tankene har de haft profes-
sionel hjælp til at skære igen-
nem betonen - ikke nogen
enkelt opgave.

Ovenpå i stuen skal der in-
stalleres varmeblæsere, køk-
kenet skal laves færdigt, en-
tréen skal finpudses og så vi-
dere.

- Vi regner med at være
færdige før jul, siger Ib Scha-
ck.

Men der er skam også pla-
ner for forår/sommer.

- Til næste år skal jeg have
plantet tre rækker hvidvinsd-
ruer her udenfor, siger Ib
Schack begejstret.

- Ib er den fødte optimist
- vinranker ved vestkysten...
nu får vi se, smiler hans kone.

de: "Hvad vil I med et lort, det
vil en koste en formue at få de
tanke fjernet" - men det var
jo pointen; det skulle de ikke,
supplerer Ib.

Nu er de så i fuld gang med
ombygge til lager og
showroom/smagsstue. Og det
er ikke småting, der skal la-
ves. Ud over føromtalte trap-
pe ned til kælderen samt et
toilet, har de også måtte star-
te helt fra bunden med at få
lagt elektricitet ind. Og vand.

- Ja, det er lidt en vits, ikke?
Men der var faktisk ikke lagt
vand ind i vandværket, smiler
Ib.

hjørnet - i Thorsminde - kan
man for eksempel smage Ib
og Birgittes vin på såvel Stran-
dingsmuseet som restaurant
Vestkysten.

Parret leverer også til re-
staurant Tuskær i Fjaltring,
som har Det Økologiske Spi-
semærke i guld.

- Det har været en rejse for
os at blive godkendt til at få
lov til at levere til en af de me-
get få guldøkologiske restau-
ranter, og vi er enormt stolte
over, at det lykkedes, fortæl-
ler Birgitte.

- Og så er vi tilsvarende
stolte af at levere til vinbaren

"Ma Petite France" i Aalborg,
tilføjer Ib Schack.

Noget vi har sammen
Ib og Birgitte Schack tager
også ud og laver firma-arran-
gementer med tapas og vin,
og i snart fem år (dog afbrudt
af corona-nedlukning) har
de sammen med Jette Aas fra
Café Aas i Holstebro med
jævne mellemrum lavet
"Madklubben"-arrangemen-
ter, hvor der bydes på god
mad med tilhørende vine.

- Jeg synes, det er så fedt at
komme ud og gøre menne-
sker glade. Når man har ligget

vandret for at få en masse
små tapas-ting færdige til ti-
den, og folk så bagefter kom-
mer og siger tusind tak og ro-
ser arrangementet, så bliver
jeg så glad. Vi får nogle gode
oplevelser på den konto, me-
ner Birgitte.

Det er oven i jeres alminde-
lige arbejde - hvorfor gider I
al det bøvl med at importere
og holde arrangementer?

- Det er det samme som at
have en fælles hobby, der er
fed. Vi kunne have spillet golf
i stedet. Nu nørder vi så om
vin, og vi har altid noget at
snakke om. Jo, gu' er det da

Ib og Birgitte Schack den 1.
marts 2021.

- Ib har altid sagt, at det
vandværk ville være ideelt til
vinopbevaring i de gamle
vandtanke i beton, som han
vidste, var under jorden, for-
tæller Birgitte.

- Der var da nogen, der sag-


