
Bedste investeringer: 
1982 Bordeaux 1. og 2. 
cru, 1990 Domaine de 
la Romanée-Conti, Do-
maine Leroy, Domaine 
D’Auvenay. Pingus og 
Peter Sissecks øvrige 
vine fra 1995 og frem 
samt Champagne 
Jacques Selosse og 
Egon Müllers Scharz-
hofbergere. 

Største fejlinvestering: 
At jeg ikke købte ti 
gange så meget 1982 
Bordeaux eller beholdt 
flere af mine bedste 
investeringer. 

Bedste råd til andre 
investorer: Køb vine, 
du har et forhold til, 
kan lide og som du 
kan have tillid til ”en 
primeur”, så du kan 
købe dem så tidligt 
som muligt fra de for-
handlere, du stoler på. 
Vær skeptisk over for 
ratings i den interna-
tionale presse og hav 
gode opbevaringsfor-
hold og økonomi til at 
holde vinen i fem, ti 
eller 20 år. 

Jørgen 
Christian 
Krüff om 
at investere 
i vin:
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an kan leve længe på en 
stor Bordeauxårgang. Det er 
Jørgen Christian Krüff et godt 

eksempel på. Som filosofistuderende og 
vinentusiast i begyndelsen af 1980’erne 
tog han en – næsten tilfældig – chance, 
der på få år forvandlede hans store pas-
sion for vin til en velrenommeret forret-
ning. Han købte flere hundrede kasser 1. 
cru og 2. cru Bordeauxvin årgang 1982, 
mens vinene endnu lagrede på fade, og 
der stadig var flere år til, at han kunne stå 
med en flaske i hånden. 
 ”Jeg tænkte ikke tanken, at de ville 
blive mange penge værd – kun at det ville 
være dejlige dråber at drikke om 10-20 år. 
Men jeg vidste, at jeg var nødt til at sælge 
meget af det for at kunne finansiere den 
del, som jeg gerne ville kunne nyde selv,” 
siger Jørgen Christian Krüff om den be-
givenhed, der betød, at han kunne gå di-
rekte fra filosofistudierne til at leve af at 
forhandle vin. 
 De mange års erfaringer med at dufte 
og smage sig gennem tusindvis af vine har 
i dag gjort det muligt for ham at lokalisere 
og købe ind af verdens bedste vine til sit 
firma L'Esprit du Vin. Fra sine hvidkal-
kede kælderlokaler i en brostensbelagt 
sidegade i København forhandler han for 
eksempel en af verdens mest eksklusive 

vine, Pingus, der produceres af den dan-
ske vinmager Peter Sisseck og koster mel-
lem 3.500 og 10.000 kr. flasken. 
 Trods den succesfulde forretning be-
tegner Jørgen Christian Krüff ikke sig 
selv som investor, men vinformidler. Be-
gejstringen for vin og begærligheden efter 
at vide alt om den har båret indtjeningen. 

Vinmarkedets futures
Opkøbet af årgang 1982 var første gang 
Jørgen Christian Krüff for alvor købte en 
primeur, som det hedder, når vin bliver 
udbudt i forsalg, og den gang blev vinens 
pris tredoblet, inden den kom på flaske i 
1985. En værdistigning, som ikke er unor-
mal, hvis man fanger en stor årgang inden 
for de første 6-12 måneder efter høsten, 

forklarer Jørgen Christian Krüff. Han 
sammenligner en primeur-køb med ak-
tiehandlernes køb af futures og anbefaler, 
at man køber vin en primeur, hvis man vil 
investere for alvor.   
 ”Ønsker man en sikker investering med 
stor sandsynlighed for et godt afkast, skal 
man gå efter de største vine i de største år-
gange. Nogle årgange er kun store for nog-
le få vindistrikter, mens nogle få årgange 
er globalt store årgange som for eksempel 
1990 og 2005,” siger han. 
 ”Hvis man ønsker at sikre sig gode, 
store vine at drikke, kan man med fordel 
købe de mindre kostbare vine fra store 
årgange. De vil i reglen udvise en mindre 
markant værditilvækst, men være gode 
vinoplevelser.” 

Vin skal købes en primeur – før den bliver tappet og hældt på 
flasker.  I hvert fald hvis man vil gøre en god investering, forklarer 
Jørgen Christian Krüff, hvis smag for Bordeauxvine har gjort hans 

passion til en gunstig levevej.

Køb vin frisk fra fad

Jeg tænkte ikke tanken, at de ville blive mange 
penge værd – kun at det ville være dejlige 
dråber at drikke om 10-20 år" 
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