
	

	
	

Gør din vinkælder til en guldmine 
	

Har du en drøm om at fylde en vinkælder med 
vinoplevelser - oven i købet med udsigt til en 
økonomisk gevinst? 
 
Pengeministeriet giver dig her 7 regler du skal 
følge, hvis din vinkælder skal give OVERSKUD. 
 
1. Køb vinen før Robert Parker 
Mange køber vine efter hvor mange point vinen 
har fået af ansete vinanmeldere, som eksempelvis 
Robert Parker. Når stjernerne er strøet er prisen 
dog allerede steget. Og du tjener kun penge, hvis 
vinen siden vurderes til at være mere værd. 
 
2. Køb vin efter Robert Parker 
Det er dyrt, men det virker. Køb de dyreste vine 
som allerede har fået anderkendelse af de største 
og mest betydningsfulde vinanmeldere. 
Nogen af de dyre vine bliver nemlig drukket og når 
udbuddet på den måde falder, er der større 
chance for, at prisen stiger – også selvom vinen 
var dyr i forvejen. 
 
3. Køb Bordeaux, Bordeaux og Bordeaux. 
Bordeaux vine har altid været den mindst usikre 
investering, fordi netop disse vine handles oftere, 
hvorfor det er lidt lettere at følge udviklingen i 
prisen. Vine fra Bordeaux har desuden rigtig godt 
af nogle år på bagen. 
 
4. Tro ikke at din smag afgør størrelsen af dit 
afkast 
I mine bøger om aktieinvestering har jeg skrevet 
meget om, hvor ringe vi er til at vurdere vores 
egne handlinger. Det at du køber en flaske god vin 
betyder ikke, at det er en god investering – og du 
er den sidste der selv kan indse det! Et godt 
eksempel er kult vine fra USA og Australien. De 

imponerer straks i glasset og de kan også give 
gevinst. Men usikkerheden om prisudviklingen er 
en del større viser mine observationer. 
 
5. Vil du satse? 
Så kan du gå efter producenter i Bourgogne, som 
typisk kun har kapacitet til produktion af små 
mængder. Her er chancen til gengæld større for, 
at vinen med tiden blive meget attraktiv og også 
dyrere på grund af deres ”kultstatus.” 
 
6. Undgå svindel 
Det gør du bedste ved at købe direkte hos 
producenten eller en sælger meget tæt på. Det 
giver dig i øvrigt to fordele. Når du køber vinen før 
den udgives kan du måske få en lidt bedre pris – 
mens ratingen stadig er ukendt. Dermed øges 
chancen for et bedre afkast. Men du sikrer dig 
også bedre mod svindel, når flasken er gået 
igennem færre hænder. 
 
7. Det er hamrende dyrt – og uromantisk 
Men uåbnede kasser med enten 6 eller 12 flasker 
har det med at stige mest i pris, da romantikken 
skiftes ud med effektivitet. 
 
Tre ting du skal passe på: 
 
1. Svindel - naturligvis!2. Der findes ikke en børs 
for vin i Danmark. Derfor er det dyrt at investere i 
vin. Det kræver at du handler endnu mindre end 
det jeg anbefaler omkring investering i aktier. 
3. Psykologien kan spille dig et puds. Det har jeg 
skrevet om i min bog ”Boost din opsparing med 
aktier”. 
 
Skulle de økonomiske gevinster glippe, har du i 
det mindste en guldmine af vinoplevelser.


