
VAD FÅR VINET KOSTA 
 
Snart blir det jul. Då ställs vi återigen inför 
samma knepiga frågor som förra julen. Hur ser 
budgeten ut och vad skall vi äta. När vi väl har 
fattat det avgörande beslutet, blir det skinka, 
kalkon eller lutfisk, då återstår den stora frågan, 
vad skall vi dricka till och vad får det kosta. 
 
Frågan vad vinet får kosta är ju i och för sig 
aktuell året om men den aktualiseras lite mer till 
julen eftersom kassaflödet annars också 
tenderar att visa minus och vi vill ju gärna bjuda 
på något lite extra. Kanske vi vill gömma en eller 
två Chateauer under julgranen.  
 
Vi har ju blivit lite europeiska av oss och vin har 
blivit en del av vår dagliga tillvaro. Man skall inte 
ta stress med att räkna men faktum är att ganska 
stor del av hushållskassan hamnar i Alkos, 
näthandelns eller taxfreebutikernas bottenlösa 
fickor.  
 
Vi som har uppnått lite mognare ålder kommer 
säkert med en viss nostalgi ihåg när vi gick till 
butiken, visade vårt kort och köpte en flaska vin. Över disken märkväl, vår lilla butelj 
ledsagades ofta av en bister blick från försäljaren. En flaska Magyar Feher Bor, Rioja 
Tinto eller Estelar (till veckoslutet) kostade mellan fyra och sex mark! Visserligen har 
pengarnas värde förändrats men ändå.  
 
Sen vi blev medlemmar i Munskänkarna har vår syn på vinets kvalitet och därmed 
pris sakta förändrats. Förr gick gränsen vid tio euro, numera är ett femton euros vin 
inte särskilt dyrt. När vi köper vin utomlands är den undre gränsen runt tjugo euro. 
Det är inte värt besväret att släpa hem billiga viner från Piemonte eller Bourdeaux. Är 
det fest kan man tänka sig att börja med ett glas Bollinger och en Tignanello till 
biffen. Å andra sidan är vi inte helt främmande för tanken att ha en kanister stand-by 
på sommarstugan. Bra att ha om man blir sugen eller det kommer mindre kräsna 
överraskningsgäster.  
 
Den allra översta delen av prislistan är betydligt intressantare läsning. Ch. Petrus på 
bilden kostar 18 000 euro. Årgång 1945, man undrar vad det smakar. Alkos dyraste 
vin (Romanee-Conti 2012) kostar 11 000 euro! Det dyraste vin som sålts på auktion 
var en dubbel magnum Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992. Den gick för en 
halv miljon dollar. Det häftigaste är i alla fall en Chateau Margaux 1787 från Thomas 
Jefferssons vinkällare. Ägaren hämtade  flaskan till en celeber Margaux middag. Det 
hela slutade med katastrof. Kyparen tappade flaskan i golvet! Försäkringsbolaget 
betalade 225 000 dollar för skärvorna! Tag lärdom, ett fint vin är fint först när du har 
det i glaset, eller ännu hellre, på tungan. 
 
 


