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Vinskap har hatt sitt endelige gjennombrudd 
i Norge. Fra å være et spesialprodukt for restau-
rantbransjen, har vinskap nå blitt inventar hos 
alt fra Smart Club til rådyre kjøkkenbutikker.

Dermed har det blitt færre tilfeller av om-
sorgssvikt mot viner med stort potensial. 

– Folk har blitt mer villig til å putte penger i 
et bra vinskap. Det er delvis en urbaniserings-
trend, men også et resultat av at flere bruker mer 
penger på vin. Da øker også behovet for å lagre 
vinen på en god måte, sier Ingar Grønstad.

De siste årene har han hatt flere oppringnin-
ger av typen «hjelp, jeg har kjøpt en vinsam-
ling».

Grønstad etablerte salg av vinskap for åtte 
år siden, gjennom selskapet Interlope. Han 
innrømmer at markedet er snudd på hodet de 
siste årene.

I dag kan man kjøpe vinskap fra 2.000 kro-
ner på for eksempel nettbutikken Komplett.
no. Det dyreste skapet i denne butikken koster 
12.000 kroner.

Interlope derimot, selger knapt et skap til 
under 15.000 kroner, men kan derimot skilte 
med et stort utvalg av skap som kan koste opp 
mot 150.000 kroner. Grønstad innrømmer at 
han har et forklaringsproblem overfor kunder 
som har vært en tur innom Elkjøp.

– Et tysk magasin gjorde på 1990-tallet en 
omfattende undersøkelse for å finne ut hvilke 
enkelt-faktorer som i størst grad kunne for-
ringe kvaliteten på vin. Den klart mest avgjø-
rende faktoren var store svingninger i tempe-
raturen. På plassen etter fulgte rystelser. De 
kan ødelegge god vin.

Og det er her Grønstad mener forskjellene 
ligger.

– Hvis du ser et rimelig vinskap, ta tak i 
det og forsøk å riste. Et godt vinskap skal være 

                    Gode viner kan skapes
Alvorlig omsorgssvikt 
mot de umodne kan 
forekomme selv i de 
beste familier. Løsnin-
gen for stadig flere er å 
låse problemene inn i et 
skap.

Det er ikke bare vin 
til 1.400 kroner pr. 

flaske som trenger god 
lagring
Ingar grønstad


