Trots de tio åren av förbudslagsförnedring med ty åtföljande dryckenskapselände, lär det alltjämt
finnas människor som med helig iver kämpa för utrotande av alla alkoholhaltiga drycker – alltså även
vin, som fortfarande både av lagstiftningen och i det allmänna medvetandet hänföres till kategorin
alkohol. Jag vågar påstå att dessa människor göra ett stort misstag och begå en oförlåtlig dumhet.
Det är inte förbudslagspropaganda och nykterhetspredikningar som vi behöva på våra breddgrader,
det är tvärtom upplysning i det rätta användandet av jästa och destillerade drycker. Alkoholkulturen
har knappast någonsin stått högt i Norden, men förbudstiden i Finland förstörde mer än man under
årtionden och sekler lyckats lära sig. Det är visserligen sant att man inte längre behöver uppleva
sådant som man fick uppleva under förbudstiden, att det serveras brännvin t.o.m. till glassen vid en
”fin” middag, men för inte så länge sedan hände det att jag fick muscatell till steken och rödvin till
äggröra. Emellertid, om det också skulle taga tio, tjugo eller hundra år i anspråk förrän en välvillig
middagsvärdinna hos oss inser att rödvin och ägg inte höra ihop, så kan man ju överleva det. Till att
börja med behöva vi endast ty oss till en regel, en grundläggande princip för all alkohol- och
vinkultur. Det är den store franske vinkännaren Paul de Cassagnac, som i sitt, redan klassiskt vordna
verk Les Vins de France, formulerar denna
princip med orden:
Ne bois pas inutilement.
D.v.s. : Drick inte i onödan.
Att Cassagnac med ordet ”dricka” avser
vindrickande behöver väl inte påpekas? Jag vill
erinra om att en ännu ryktbarare fransman, den
store Pasteur deklarerat att ”vin är den
nyttigaste och hälsosammaste av alla drycker”.
Men vad kallar då Cassagnac att dricka ”i
onödan”? Med den borne gourmetens
upphöjda syn på tillvaron besvarar han frågan i
fyra punkter, vilkas betydelse så att säga stiger i
geometrisk progression. Han säger:
–
–
–
–

Att dricka i onödan, det är att dricka
dåligt vin.
Att dricka i onödan, det är att dricka
felaktigt serverade viner eller vin till olämpliga anrättningar.
Att dricka i onödan, det är att dricka cocktails av mindervärdig kvalitet som fräta på
magsäcken, förstöra hälsan, fördärva smaksinnet.
Att dricka i onödan, det är att dricka mer än tillbörligt.

För oss nordbor är det just den fjärde punkten som är den viktigaste, ty om vi inte ha råd att hålla oss
med en kunglig vinkällare med ryktbara årgångar och spindelvävsomspunna slottstappningar, utan
dricka ett enkelt ”vin ordinaire” behöva vi ändå inte förlora vårt människovärde. Tvärtom! Om vi
åtminstone skulle komma så långt, att ett enkelt rödvin skulle höra till vår dagliga matordning, vore
oändligt mycket vunnet till förmån för hälsa och nykterhet. Kort sagt, vi kunna väl ge monsieur
Cassagnac rätt i hans visdomsord ”Ne bois pas inutilement” är en sentens ”som i guldbokstäver
borde vara inristad, inte bara på väggen, utan på var mans glas”.

