TEK ST RUNE SKYUM-NIEL SEN
FOTO CASPER BALSLEV

Ren Redzepi er den kompromisløse
køkkenchef på Noma – verdens tredjebedste
restaurant. Valbydrengen, der var en rod i
skolen og ikke kunne fordrage at lave mad
som barn, lever og ånder for sit arbejde.
Hver aften er en hæsblæsende eksamen, hvor
hans vision om
det moderne
nordiske køkken
og hans eget iltre
temperament står
endnu en prøve

ET ER EFTER SIGENDE en af de sløjeste
aftener i Nomas femårige historie. 15
stole står tomme, og de 27 spisende
gæster fører beherskede samtaler, mens
de af og til ser sig skuffede omkring. De
fleste har reserveret bord i det stilrent
indrettede pakhuslokale yderst på
Christianshavn flere måneder forinden,
og de har formentlig følt sig heldige, at
der overhovedet var plads. Men selv Noma, der som eneste spisested
i Danmark kan bryste sig af to stjerner i den forjættede internationale
Michelin-guide (og få dage senere bliver kåret som verdens tredjebedste restaurant), lider under symptomerne fra finanskrisen. Det er ikke
længere en selvfølgelighed, at folk slipper 2.000 kroner for et gastronomisk eventyr ud i nordiske råvarer som knivmuslinger, jordskokker og
syltet hybenrose, konstaterer køkkenchef og medejer René Redzepi fra
sin naturlige udgangsposition midt i det åbne køkken.
Alt glider, ventetid eksisterer ikke, men der er også lige så mange
ansatte på arbejde, som der er gæster.
Da klokken nærmer sig halv otte, annoncerer 31-årige Redzepi,
at han vil smide forklædet og gå ind på sit kontor for at besvare den
email-overflod, der har hobet sig op oven på en foredragsturné i
Australien. Alle vil have en bid af danskeren, hvis gastronomifilosofi de
senere år er blevet efterspurgt verden over.
Men snart spolerer en uanmeldt gæst idyllen. En madanmelders
hustru dukker op, og mod forventning er det ikke hendes mand, hun
har med sig. Det er i stedet køkkenchefen fra en anden københavnsk
Michelin-restaurant, Paustians Bo Bech, som med et smørret grin og et
par kammeratlige klap på René Redzepis skuldre gør sin entré.
– Er du overrasket over at se mig? spørger Bech, der er kendt som
mesterkok og bulderbasse i TV3-programmet ’Med kniven for struben’.
René Redzepi svarer ikke. Kollegaens ankomst har i dén grad taget
fusen på den evigt velforberedte køkkenchef, og det falder ikke i god
jord. Faktisk finder han det uacceptabelt, at Bo Bech skal tygge sig
igennem de samme 10-12 retter, som han allerede har gjort et par
gange. For så kan den hyppige gæst jo – med en vis ret, tilmed – hævde,
at Noma hviler på laurbærrene og ikke er i konstant bevægelse mod
nye gastronomiske højder.
– Han tester mig altid, vrisser René Redzepi.
Sveden begynder så småt at pible frem fra hårgrænsen og fugte køkkenchefens brune pandelokker.
– Bo ville skjule, at han dukkede op i dag. Tror du ikke? fortsætter
han.
Souschefen Torsten samtykker. Bo Bech er her for at sætte menukortet på en prøve.
De forskanser sig i den bageste af køkkenets fire sektioner for at improvisere et eller andet frem. Køkkenchefens temperament gnistrer, og
et øjeblik lader han sin udstrakte langemand pege gennem væggene i
retning af Bo Bechs placering i restauranten.
– Han troede, han kunne komme herind og få det samme som sidst,
hvisler René Redzepi, der ikke længere ligner en stille aften på kon18
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toret. Det lykkes duoen at skabe en spektakulær farvekomposition af
rejer, tang, ukrudt og friskpresset rabarbersaft.
Da Nomas køkkenchef halvandet døgn senere samme sted drikker
formiddagskaffe, slår bølgerne igen lavt ind mod den kajvendte restaurant. Redzepi er ikke længere irriteret på Bo Bech. Nu værdsætter han
ligefrem vennen, kollegaen og konkurrentens overrumplende besøg.
– I bund og grund oplevede du bare min frustration over uden varsel
at skulle presse mig selv til at lave noget nyt. Jeg skulle ud i det hjørne,
hvor det kan være totalt fedt at manøvrere, men også derud, hvor det
hele risikerer at ende i fiasko. Så egentlig havde det ikke noget med Bo
at gøre, forklarer køkkenchefen.
Med en slet skjult fryd i stemmen afslører han, at et par af de improviserede retter lykkedes i en sådan grad, at de allerede figurerer på
Nomas aftenmenu.
For René Redzepi findes der næppe noget mere tilfredsstillende end
fremskridt for hans egen restaurant og togtet for at placere det nordiske køkken på gastronomiens verdenskort. Det er de mål, han holder
sig for øje, når han fem-seks gange om ugen arbejder fra klokken ni om
morgenen til et par timer efter midnat.
– Vi er i gang med en udvikling i Norden i disse år, og når man er en
del af noget så betydningsfuldt, er det langt større end at arbejde for
profit, forklarer han.
Hvad med anerkendelse, hvad betyder det for dig?
– Jeg ville lyve, hvis jeg nægtede, at det betyder noget. Men når vi
høster gode anmeldelser, tænker jeg instinktivt: ’Gad vide, om det
giver gæster til restauranten’.

En lille uromager
Da René Redzepi var barn, var der absolut intet, der tydede på, at han
en dag ville være en internationalt feteret kok. Skulle nogen drive det
til noget, måtte det være hans tveæggede tvillingebror, Kenneth. Mens
Kenneth var flittig og boglig, døjede René med at sidde stille i timerne.
Selvom hans tosprogede opvækst – faderen var muslimsk gæstearbejder fra Makedonien – udstyrede ham med fine evner inden for engelsk
og fransk, udviklede René sig hurtigt til en af ballademagerne på Vigerslev Allé Skole i Valby. En lille, tæt og letantændelig fyr med Balkan
brusende i blodet.
– I femte klasse blev jeg vist rimelig doven. Mine karakterer dalede,
og jeg kan huske en episode, hvor jeg vågnede i klasselokalet. Alle andre var gået, og stolene stod oppe på bordene, fortæller René Redzepi.
René og Kenneth delte viljen til at arbejde hårdt. Allerede i niårsalderen var brødrene Redzepi samtalestof i Søndagsavisens kontorer i
Valby. Når purkene onsdag og lørdag begav sig ud på 10 budruter hver
i områdets etagebyggerier, kunne det kun aftvinge respekt.
– I januar fyldte udsalgsreklamerne så meget, at bunkerne var højere
end os selv, husker han.
Men der skulle mere til. René og Kenneth slingrede også ud på ærinder for den pakistanske kioskmand nede om hjørnet. Han stillede en
alt for stor budcykel til rådighed, og så gav det en femmer per kasse øl
eller vand, der blev bragt ud. Endelig var brødrene flaskedrenge i et
nærliggende supermarked.

Modsat mange af sine
kolleger siger Ren
Redzepi nej til at reklamere for andet end sin
egen restaurant. Han
har ogs afvist tilbud
om at blive v¾rt for et
par tv-programmer.
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Ren Redzepi husker
ikke, hvornr han senest
mistede overblikket
over slagets gang.
Det sker end ikke, nr
temperamentet blusser,
mener han.

Deres far og mor arbejdede henholdsvis som taxachauffør og rengøringsassistent, og tvillingerne måtte selv finansiere alt andet end kost
og logi. Det kunne være tøj, lejrture eller medlemskabet af diverse
håndbold- og basketballklubber.
– Vi var temmelig fattige efter danske forhold, siger René Redzepi.
Når det blev sommer, bumlede familien Redzepi i bus ned over grænsen og videre mod faderens hjemegn i Makedonien. Her blev de i tre til
seks måneder ad gangen, og tvillingerne fik undervisning af deres mor
for ikke at sakke bagud i skolen. Landsbyen lå langt fra København.
Kun to biler kørte rundt i de brankede gader, og skulle en fjerntboende
moster besøges, var det med hestekærre. De voksne brugte dagene i
marken, og imens rendte ungerne rundt på nogle nærliggende bjergskråninger for at plukke vilde brombær og samle kastanjer. Stod den
på kylling til aftensmad, slagtede familiemedlemmerne selv fjerkræet.
Savnede de mælk, malkede de køerne. Manglede de smør til brødet,
bagte de først og kærnede bagefter.
Kunne du så lide at lave mad?
– Slet ikke. Jeg syntes mest, det var flovt at komme hjem til Danmark
og fortælle om, hvordan vi sad i skrædderstilling på gulvet og spiste.
Hvor meget fyldte kæft, trit og retning hjemme hos jer?
– Jeg vil sige, at der herskede almindelig respekt for vores forældre,
men der var også en no bullshit-grænse. Det vidste man bare.
Var du vant til at spise godt hjemmefra?
– Dér i 80erne, da alle fik fiskepinde, figenpålæg og lørdagskylling,
havde vi ikke penge til særlig meget af den slags, men så fik vi tomater
i skiver med eddike, salt og olivenolie eller kyllingelever og kogt pasta
brunet i smør. Sådan noget er jeg opvokset med.

Krig i køkkenet
Kenneth blev erklæret egnet til gymnasiet. Det gjorde René ikke, og
dermed stod de tveæggede tvillinger foran deres første reelle adskillelse. Vigerslev Allé Skole ville end ikke optage René i 10. klasse.
– De skulle bare af med mig.
Han røg herefter ind i og ud af et par tekniske skoler, og da en kammerat, Neger-Michael, søgte ind på hotel- og restaurantskolen, gjorde
René Redzepi ham følgeskab. Ikke at han nogensinde havde drømt om
at gå den vej.
Efter et par dage arrangerede underviseren en madkonkurrence, der
blev udslagsgivende for hans fremtid. René og Neger-Michael surfede
internettet efter inspiration til en opskrift. Valget faldt på kylling med
sauce af cashewnødder.
– Neger-Michael ville komme sauce hen over kyllingen, men jeg
sagde: ’Nej nej, man skal kunne se det hele’.
Ikke nogen tosset indskydelse. Drengeduoen vandt førstepræmie for
bedste udseende og blev nummer to i smagskategorien.
Succesen gjorde noget ved René Redzepi og Neger-Michael, som
aftalte en fast maddag hos hinanden, men nogle måneder efter studiestarten på hotel- og restaurantskolen droppede kammeraten ud og
havnede i noget snavs med et par andre drenge fra området om-

El Bulli åbnede nye døre for
mig. Jeg lærte, at tingene ikke
altid er, som de ser ud til.
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IMPROVISERET OPSKRIFT
Her f¿lger opskriften p den ret, som Ren
Redzepi og hans souschef fandt p, da kollegaen
Bo Bech kom p uventet visit en aften i april.

Ingredienser:
¥ 25 friskfangede r rejer fra Skagen.
¥ 1 dl saft fra en godt moden st¾ngel rabarber.
¥ Salt.
¥ 4 store stykker frisk tangsalat.
¥ Sm stykker ukrudt fra stranden, fx strandkl,
strandsennep, strandportulak og strandm¾lde.
De friske rejer pilles og fordeles p Þre ßade
tallerkener. Derefter krydres rejerne med salt
og d¾kkes med en tangßage. Strandplanterne
drysses ud over tangßagen. Til sidst dryppes
rabarbersaften over tangßagen i rigelige, men
dekorative m¾ngder. Og v¾rsgo ...

kring Sjælør Boulevard. René Redzepi, derimod, kløede på og fandt
sammen med en jævnaldrende knægt, der brændte lige så meget for
madlavningen. Mads Reflund fra Frederiksberg på den anden side af
Valby Bakke skulle hurtigt blive hans næreste ven.
De to drømte om det samme – om Michelin-stjernerne fra den verdensberømte madguide, og da de to store drenge snart efter skulle i
lære, sigtede de mod himlen.
16-årige René Redzepi ringede til restaurant Kong Hans og fik fat i
den franske køkkenchef. Hans overgangsramte stemme sovsede rundt i
den fuldfede københavnerdialekt og ledte efter ordene:
– Goddag, øh, mit navn det’ René, må jeg komme ind og tale med dig
omkring en læreplads. Måske kan jeg komme forbi allerede i morgen?
– Ja, her er det mig, der bestemmer, hvornår du kan komme, faldt
den prompte reaktion fra Daniel Letz.
Dernæst smækkede franskmanden på. Nøl havde han ikke tid til at
vente på, og i stedet tog René Redzepi sig til takke med en læreplads
22
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Nomas k¿kkenchef
tror ikke p det
perfekte mltid og
betragter ikke madlavning som kunst.
Nr det er bedst,
kan kunsthndv¾rk
til geng¾ld godt
komme p tale.

som tjener på Palads Hotel ved Rådhuspladsen. I 1996 forbarmede en
anden københavnsk Michelin-restaurant, familieforetagendet Pierre
André, sig over den efterhånden 19-årige René Redzepi. Han husker
elevtiden hos ægteparret Sussi og Philippe Houdet som ’fantastisk’.
Køkkenchef Philippe havde allerede ved ansættelsessamtalen advaret
ham om, at det ville blive nogle hårde år. Det var ikke falsk varebetegnelse, viste det sig. Flere gange oplevede René Redzepi nyansatte
kokke, der dampede af med det samme.
– Philippe var heller ikke nem at arbejde under. Han kunne være
besværlig, og folk blev fyret sådan dér, hvis han ikke kunne lide det, de
lavede, fortæller René Redzepi og knipser.
Hvorfor var stedet godt for dig, tror du?
– Jeg var jo vant til at arbejde hårdt, og det kunne han mærke. Det
var ikke det sædvanlige med en ung fyr, som tropper op og vil være
kokkeelev, men ikke har prøvet andet end at rydde op på sit værelse to
gange om ugen mod en pæn sjat lommepenge.

Philippe Houdet viste René Redzepi så megen tillid, at han fik lov at
præge menukortet. Blandt andet med en blanding af karamelliseret
julesalat og citronsorbet, som aldrig ville komme på tale hos Noma,
hvor råvarerne af princip skal være nordiske.
– Bagefter har jeg tænkt, at det var vildt nok, at jeg ikke lod mig
skræmme af udfordringen. Men det er jeg aldrig blevet.
Da René Redzepi et par år senere, i 1998, var blevet nysgerrig på
udlandet, tøvede Philippe Houdet ikke med at faxe anbefalinger af
sted. Otte minutter senere kom der en fax tilbage fra Le Jardin des
Sens – Sansernes Have. Restauranten, der smykkede sig med de noget
nær uopnåelige tre stjerner, ville gerne ansætte danskeren i de næste
fire måneder. En drøm var gået i opfyldelse for René Redzepi. Troede
han. For der var langt fra Sansernes Have til Edens Have.
Opholdet i Sydfrankrig gav René Redzepi et råt indblik i et kokkeklimaet. Maden var om ikke tre stjerner værd, så i hvert fald virkelig delikat, men i køkkenet herskede jungleloven. De forskellige sektioner
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Jeg kan godt forstå, hvis folk
tænker: ’Det er ikke noget liv’, men
for mig er det. Det er ikke alle, der
lever livet efter klokken fire.
– forret, hovedret, dessert – bekrigede hinanden. Kokkene gjorde alt
for at få deres kolleger til at tage sig dårligt ud, og derfor skulle man se
sig for. Efter en hel dag med at skære grøntsager ud i pertentlige tern,
var det ikke ualmindeligt, at en forbipasserende kok fra en rivaliserende sektion verfede dagens arbejde på gulvet. René Redzepi endte
selv i klammeri et par gange. Midt under madlavningen.
– Køkkenchefen opfordrede nærmest til de indbyrdes kampe. Der
var også kameraovervågning, så han kunne følge med i alt, hvad man
foretog sig, husker han.
Den pirrelige stemning gav sig udslag i, at folk stak af. René Redzepi
oplevede adskillige gange, at personen ved siden af ikke vendte tilbage
efter en cigaretpause. Lugten i bageriet var blevet utålelig.
I juli 1998 brugte 20-årige René Redzepi og en britisk kollega en
sjælden miniferie omkring Bastilledagen – franskmændenes nationaldag – til at besøge en catalonsk restaurant på den anden side af
grænsen mod Spanien. El Bulli hed den nye gastronomiske højborg,
som udfordrede det regerende franske køkken og gik sine egne hypermoderne veje.
Måltidet blev det vigtigste i danskerens liv. Efterfølgende opsøgte han
verdens p.t. mest fejrede kok, Ferrán Adrià, og erklærede, at han ville
arbejde for ham. Det fik han lov til.
– El Bulli åbnede nye døre for mig. Jeg lærte, at tingene ikke altid er,
som de ser ud til. Man skal tænke ud af boksen, erklærer René Redzepi.

En isnende åbenbaring
I februar 2005 gjorde det ondt på René Redzepi at trække vejret.
Egentlig havde det gjort ondt i ham længe. Lige siden han i november
2003 – efter et mellemstop hos The French Laundry i San Francisco og
tre år som souschef under mentoren Thomas Rode hos Kong Hans i København – åbnede Noma på Christianshavn. Det var tv-kokken og forretningsmanden Claus Meyer, der havde tilbudt René Redzepi at blive
køkkenchef og partner i et nyt spisested, som afspejlede placeringen
i pakhuset Nordatlantens Brygge. I restaurantmiljøet grinede man ad
Nomas koncept, som ville genopfinde det nordiske køkken. Selv ærkekøbenhavnerens næreste allierede pegede fingre og gav restauranten
øgenavne som Restaurant Spæk, Hvalpenissen og Sælknepperen. At
lave nordisk mad var ikke comme il faut. Det var fjollet.
– Folk troede jo, vi var en døgnflue. Jeg mente omvendt, vi havde
chance for at skabe vores eget udtryk, vores egen signatur, forklarer
René Redzepi.
Men efter 15 måneder brændte det på for missionen. Trods pæne
anmeldelser skilte Noma sig ikke afgørende ud. Perfektionisten René
Redzepi følte, at han konstant underpræsterede. Han faldt i søvn på sofaen, hvis bekymringerne overhovedet lod ham sove, han spiste usundt
og var ved at sætte venskabet med sin souschef og tætteste kammerat,
Mads Reflund, over styr.
– Frustrationerne forplantede sig i mig. Jeg syntes ikke, vi lavede
24
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noget anderledes, og jeg kunne dårligt se mig selv i kokkefaget resten
af mit liv. Det var alt sammen alt for utilfredsstillende, fortæller René
Redzepi om sit livs dybeste krise.
Nu stod han så på sin første såkaldte ferie siden åbningen, og når han
trak luft ned i lungerne, jog de 55 minusgrader gennem kadaveret som
en splintrende smerte. Arbejdsnarkomanen René Redzepi havde valgt
at tage til Grønland for at skyde moskusokser med de jægere, som
leverede vildt til Noma.
Ved ekspeditionens lejr ud for Sønderstrømfjord foregik der intet
andet end skiftet mellem nat og dag, og René Redzepi havde alverdens
tid til at fundere over, hvad der dog var galt med hans restaurant.
Mens isstormen føg uden for hytten, sneg fornemmelsen af Grønlands
storslåede og menneskefattige natur sig ind på ham. Han strakte tanken ud til resten af Skandinaviens enorme landmasse med dens befolkning på sølle 25 millioner. Nomas gæster skulle mærke Nordens unikke
uberørthed. De skulle føle tid og sted.
– Det gik op for mig, at vi måtte udnytte årstiderne bedre, så maden
smagte af, hvad den var. Så man kun kunne få dette måltid nu og her.
Det blev kimen, forklarer René Redzepi.

NOMA Ð VERDENS TREDJEBEDSTE RESTAURANT
· Åbnede i november 2003.
· Navnet står for Nordisk Mad.
· Ligger på Christianshavn og deler tag med kulturhuset
Nordatlantens Brygge.
· Noma er ejet af køkkenchef René Redzepi, Kristian
Byrge og Claus Meyer.
· På en gennemsnitlig travl dag møder 16 kokke, to
kokkeelever og ni tjenere på arbejde. René Redzepi
arbejder typisk fra klokken ni om morgenen til ét om
natten fem dage om ugen. Nogle gange seks.
· Noma fik sin første stjerne i Michelin-guiden i 2005
og steg til to stjerner i 2007. På Restaurant Magazines
liste over verdens 50 bedste restauranter blev det i
2006 til en 33.-plads, og siden er det gået fremad til en
nuværende tredjeplads.
· Der kan være 42 spisende gæster ad gangen fordelt
over 12 runde borde.
· Nogle gange er alle restaurantens weekendpladser
booket 90 dage frem, som er det længste, man kan
forudbestille.
Lære mere om Noma på noma.dk
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Ren Redzepi er
drligere l¿nnet
end ßere af sine
ledende medarbejdere. Ellers
kan Noma ikke
l¿be rundt.

K¿benhavns Rdhus, 1986. Ren
(tv.) og Kenneth
med deres nygifte
for¾ldre.
Valby, 1984. En
ellers meget lidt
madinteresseret
Ren giver en
hnd med i k¿kkenet.

På sin medbragte blok noterede han ideer og fostrede de første retter,
der tog afsæt i en bestemt råvare, og sammensatte den med elementer
fra dens naturlige habitat. Var der rådyr på menukortet, skulle det
serveres med snegle, granskud og svampe.
Få måneder efter René Redzepis åbenbaring modtog Noma sin første Michelin-stjerne. Den dengang 27-årige køkkenchef så den ikke
komme, men fik appetit på at arbejde endnu hårdere.
– Det hele begyndte at give mening. Der var sammenhæng mellem
vores sted, anretningen på tallerkenerne, måden at servere maden på.
Det føltes ikke længere prætentiøst, det føltes rigtigt.

Arbejdet længe leve
Da René Redzepi for anden gang tager imod Ud & Se, sker det i en
snørklet kvistlejlighed i det inderste af København. Her bor han med
sin kone, Nadine, og datteren Arwen, der dagen forinden er fyldt ét år.
Morgenens første solstråler flugter gennem de skrå vinduer og rammer
den klejne pige, som trækker sig selv rundt på plankegulvet med en
spæd kravleteknik. Der går ikke mange sekunder mellem, at farmand
går på hug for at kysse eller kramme hende. Det gælder om at udnytte
tiden optimalt, når man ikke har så meget af den. De to ses i halvanden
time hver morgen, inden chefkokken hopper på cyklen og træder mod
Christianshavn.
René og den noget højere og kønne Nadine mødte selvfølgelig hinanden på Noma. Hun var reserve af tjenerstaben, og han var single oven

KOK OG PERFEKTIONIST
René Redzepi er født i december 1977, søn af dansk
mor og makedonsk far. Opvokset på Vesterbro og i
Valby i København. Gift med Nadine og far til Arwen.
Spiller gerne squash, når han ikke er på arbejde eller er
sammen med sin familie.
Læretid på Pierre André, Le Jardin des Sens (Frankrig)
og El Bulli (Spanien), siden French Laundry (USA), Kong
Hans som souschef og Noma som køkkenchef.
Er blandt andet hædret af sine kolleger som Kokkenes
kok 2008, Bedste kok i Europa 2008 og Bedste kok på
den internationale scene af et par magtfulde internationale madmagasiner samt Årets kokkeprofil 2006 i
den danske spiseguide.
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på endnu et længerevarende forhold, der led nederlag til hans ugentlige arbejdsindsats på 80-90 timer.
René Redzepi mener, han har taget ved lære, og derfor gjorde han
tidligt Nadine klart, hvor meget tid Noma æder. Indtil videre planlægger parret at prioritere det nordiske køkken de næste 10 år. Som
minimum.
– Til den tid skal vi overveje situationen. Projektet har jo allerede
taget så mange drejninger. Vi er gået fra joke of the town til at være
de gastronomisk rejsendes førstegangsindtryk af dansk mad. Det er et
ufatteligt ansvar.
Hvorfor skal du tage det på dine skuldre?
– Fordi Noma er brændt igennem den mur, der står nede i Tyskland,
hvor information fra Norden normalt stopper. Folk har forholdt sig
skeptiske til det nordiske køkken og prøvet det efter, men nu forstår de
det.
Ændrede det noget i din arbejdsmoral, da Arwen kom til verden?
– Kun, at det her skal lykkes. Det må ikke lyde som en dårlig kliché,
men jeg kunne godt tænke mig, at mine børn ikke behøver at knokle
nær så hårdt, som jeg har måttet.
Nadine og Arwen er for længst forsvundet ud i sommermorgenen.
René Redzepi er nede i kadence og tager et par grundige slurke af en
kop te og gnaver af æblet i sin højre hånd. Så følger han selv op på
snakken om sine vågne timer, der går med at skubbe Noma fremad.
– Jeg kan godt forstå, hvis folk tænker: ’Det er ikke noget liv’, men for
mig er det. Det er ikke alle, der lever livet efter klokken fire. Jeg bliver
omvendt stresset, når folk dytter af hinanden klokken halv fem i byen,
eller en hidsig mor baner sig vej, fordi hun skal ud og handle.

Når musikken spiller
Mens han taler, klinger en klaversonate af Debussy på musikanlægget.
René Redzepi kastede sin kærlighed på klassiske komponister for 10 år
siden. Betragter man ham i Nomas køkken, forstår man hvorfor. Efter
den sløje onsdag tidligere i april er vi vendt tilbage for at opleve staben
på 28 personer i aktion en lørdag aften, hvor der er booket til bristepunktet med 52 kuverter.
Han står midt i mylderet af kokke og tjenere og udstikker ordrer til
sine sektioner. Korte koder, som besvares med et flerstemmigt ’yes
chef!’ Gennem glasvæggene til restauranten holder køkkenchefen også
øje med gæster, der enten skal følges på toilettet eller mangler brød og
vand, mens han straks efter blander sig i den konkrete udformning af
maden på tallerkenerne. Med få sekunders præcision sætter han retterne i spil, så råvarerne er tilpas varme eller rigtige i konsistensen, når
de samles i de gennemkomponerede farveanretninger på ståldiskene
foran ham.
René Redzepi dirigerer. Han sørger for, at alt klapper – og for at alle
klapper hælene sammen og klapper i, når det er nødvendigt.

Special guest: LARS H.U.G.
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Maden kan blive bedre, og vi kan
servere den endnu bedre end nu.
Køkkenchefen finder tid til de muntre bemærkninger, men kan sekundet efter affærdige en kok, der sakker bagud. På et tidspunkt står
17 mennesker bøjet over 19 tallerkener på den åbne del af køkkenets
sølle 18 kvadratmeter. Hvis én er for sent ude med sin delkomponent
– i dette tilfælde nogle papirtynde lag bitter, grøn mos fra Island – må
hele holdet begynde forfra.
– John, tag dig sammen, snapper René Redzepi på engelsk efter sin
forsinkede medarbejder. – Du er ved at ødelægge det for os andre.
Scenen er som taget ud af dokumentarfilmen ’Noma på kogepunktet’,
der blev vist på DR sidste efterår. Her kunne man opleve René Redzepi
sige fuck i flæng, kalde en kok for stupid og gøre en anden ansat ansvarlig for ’en af de værste aftener i restaurantens historie’.
Den næste dag bød B.T. ham velkommen på forsiden. ’Djævlen
forklædt som kok’, lød overskriften, og i formiddagsbladene klogede
en række kendisser sig på René Redzepis mandskabspleje. Fagforeningerne udtrykte bekymring, på gaden råbte folk skældsord efter
ham, og ordlyden i de emails, der landede i Nomas indbakke, ændrede
karakter:
’Jeg har ondt af din datter, der skal vokse op med en stodder som dig’,
stod der i en af dem.
Den massive fordømmelse kom bag på René Redzepi. Personligt var
han nogenlunde tilfreds med det destillerede resultat af et halvt års
tv-optagelser. Også selvom ’Noma på kogepunktet’ efter hans smag
fokuserede for meget på konflikterne i køkkenet frem for eksempelvis
de kreative sessioner, hvor holdet i fællesskab udvikler nye retter.
Du har flere gange spurgt mig, om jeg har set dokumentaren. Hvordan
påvirkede folks reaktioner dig?
– De fleste mennesker har prøvet at føle sig uretfærdigt behandlet, og
programmet vækkede nok nogle af de følelser. Men når man arbejder
med folk i så mange timer hver dag i årevis, så kan man slet ikke undgå
at blive venner. Det gør mig ked af det, hvis danskerne tror, at jeg ikke
behandler mit personale ordentligt. Jeg er jo ikke sadist og vil netop
mine folk det bedste. Siden har jeg i øvrigt forfremmet den kok, der fik
den største skideballe.
Gjorde det dig også ked af det, at folk kaldte dig et svin?
– Det kan jeg leve med. Jeg kan godt være et svin. Alle kan være et
svin.
Generede det dig ikke?
– Først tænkte jeg over det, nu tænker jeg ikke over det længere. Til
gengæld generede det mig, at folk som Don Ø og Asger Aamund skulle
belære mig om, hvordan tingene bør foregå i et køkken.
Du har ry for at være en hidsigprop i branchen?
– Det er, fordi jeg er en hidsigprop! Men også fordi vi er den mest
kendte restaurant og får meget opmærksomhed.
Hvad er det galeste, du er blevet?
– Jeg har prøvet at kaste med ting. Tallerkener, potter og pander. Men
ikke efter folk.
Hvem rydder så op efter dig?
– Det gør jeg selv. Heldigvis er der længere og længere imellem den
slags raseriudbrud. Jeg ved godt, at det ikke er det rigtige at gøre, og
jeg bebrejder mig selv bagefter.
Har dokumentarfilmen ændret noget?
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– Jeg er blevet mere forsigtig med pressen. Gange 500. Og så speedede vi processen op med den coach, der er tilknyttet Noma. Hun har
længe rådgivet mig om min ledelsesform. Først havde vi en erhvervspsykolog, men han forstod ikke det pres, der hersker i et køkken hver
eneste aften året rundt. Heller ikke det økonomiske. Gourmetbranchen
er generelt en dårlig forretning, og når gæsterne samtidig bruger så
mange penge på et måltid, skal der meget lidt til, før oplevelsen går
fra det sublime til noget, der ikke er pengene værd. Vi bliver nødt til at
levere hele tiden.

Den hellige gral
René Redzepi taler om dagligt at være til eksamen, og karakterræset
stopper ikke lige foreløbig. Han er langt fra mæt, selvom Noma efter
806 madkritikeres og topkokkes votering avancerede fra en 10.- til en
tredjeplads på Restaurant Magazines årlige top-50. Fx mangler køkkenchefen og hans ærgerrige hold endnu den sidste Michelin-stjerne.
En ære, der aldrig er tilkommet et skandinavisk spisested.
Du har ligefrem kaldt tre stjerner for den hellige gral?
– På en måde virker det uopnåeligt. Alle de kokke, der siger, de er
ligeglade, lyver nok en smule for sig selv. No way. Jeg bildte mig også
ind, at et smil i gæsternes ansigt var rigeligt, men da vi fik den første
stjerne, så betød det virkelig noget.
Hvordan reagerede du, da Noma i marts fik to stjerner for tredje år i
træk?
– Mmmm … vi er glade. Men …
Var du beruset af lykke ligesom første gang?
– Nej. Jeg var konstaterende. Meget konstaterende. Rygtet om en
rising star (Michelin-guidens officielle signal om, at man er i betragtning til yderligere en stjerne, red.) havde kørt i flere måneder, så helt
ærligt følte vi nok en vis skuffelse. Men jeg prøver ikke at tænke for
meget over det. I stedet fokuserer vi på, hvad vi skal gøre for at blive
skarpere og renere i udtrykket. Maden kan blive bedre, og vi kan servere den endnu bedre end nu. Lykkes det, hele tiden, tror jeg, at den
tredje stjerne kommer inden for rækkevidde.
Hvad sker der, hvis I kommer til at drikke af den hellige gral?
– Det vil være den ultimative accept af, at vi gør noget rigtigt, og vil
være med til at gøre det nordiske køkken til et begreb, som vil være
godt for gastronomien i Danmark.
Er projekt Noma så fuldendt?
– Det er jo slet ikke sikkert, at vi nogensinde når så langt. Men personligt vil det betyde en helvedes masse ting, og besøgsmæssigt kan
det gøre Noma til en mere end fornuftig forretning. Det kan også være,
at det vil skabe en stolthed i befolkningen, at en restaurant, der bruger
gulerødder og rødbeder fra Lammefjorden, rangerer så højt.
Hvad med din egen motivation – vil du kunne holde den oppe, hvis du
opnår alt?
– Nogle restauranter holder energien oppe i mange år, inden de
forvandler sig til institutioner, hvor autopiloten slås til. Min erfaring
siger mig, at det altid ender sådan. Når det er ved at ske, skal der nye
kræfter til. Så skal jeg ud.
Hvad bliver der så af René Redzepi?
– Det ved jeg ikke. ❧

