
 
 
 
 

SKJOLD BURNE - KÆDEN DER LÆRTE DANSKERNE AT 
DRIKKE VIN - FYLDER 90 ÅR 

Brøndby, 24. april 2018 
 
Skjold Burne, der netop har fået nyt logo, nye butiksfacader og lanceret ny webshop, kan 1. maj 
i år fejre sin 90 års fødselsdag. Det bliver fejret med Danmarkshistoriens vildeste vinkampagne 
med enestående tilbud på verdensklasse-vine hos Skjold Burnes 45 forhandlere samt på deres 
webshop. Grundlæggeren Willy Skjold Burne blev kendt for at lære danskerne at drikke vin - og 
kærligheden til vin vil blive ektraordinært fejret i hele maj måned. 
 

 
Skjold Burne har siden 1928 
skabt vinglæde og begejstring. 
Da Skjold Burne i sin tid 
introducerede hverdagsvin til 
danskerne, var det ikke 
ualmindeligt at folk stod i kø. 
Kæden fylder 90 år i år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Willy Skjold Burne var kun lige fyldt 28 år, da han den 1. maj 1928 slog dørene op til sin første 
vinbutik "Skjold Burne" i Stormgade i København. De første mange år bød på beskeden vækst, 
men i 1953 får Willy den idé at introducere den brede, danske befolkning til vin, og han 
introducerede Monopol Rouge "den med tyren", en 1,5 liter spansk rødvin til en pris på kr. 7,95. 
Vinen ramte plet i forhold til tidsånden, og snart stod vinhandlere over hele Danmark i kø for at få 

lov til at blive en del af Skjold Burne-kæden.  
 
Siden er danskernes vinforbrug eksploderet. I dag drikker i gennemsnit hver femte dansker dagligt 
vin til aftensmaden. Årligt konsumerer hver dansker over 16 år i gennemsnit cirka 55 flasker vin, 

og I 2016 blev der importeret Ikke mindre end 178.200.000 liter vin til Danmark.   



 
 
 
 
Den store interesse og engagement i vin og spiritus stiller naturligvis også nye krav til en 90-årig 
vinkæde. Danskerne kræver i dag meget mere viden om deres vin sammen med kompetent 
rådgivning. For at åbne døren til de næste 90 år og imødekomme de nye forbruger-ønsker, har 
Skjold Burne-kæden siden januar i år derfor undergået en stor forandring. De i dag 45 Skjold 
Burne-forretninger i Danmark har fået nyt logo, nyt slogan, nye facader og endnu større fokus på 
vejledning af kunderne. Og så har Skjold Burne lanceret en ny webshop så kunderne kan handle 
24/7 og få leveret varerne direkte til døren eller til den nærmeste Skjold Burne forretning. Oplev 
webshoppen på www.skjold-burne.dk. 
  
"Vi forhandler vine fra nogle af verdens bedste vinhuse, og vi er hele tiden på jagt efter nye lækre 
vine, som vi kan tilbyde vores mange kunder. Derudover opsummerer vores nye slogan - Vinglæde 
siden 1928 - meget præcist det, som vi gerne vil være kendt for. Vi ønsker at sprede vinglæde og 
rådgivning i øjenhøjde, så vinforbrugerne i Danmark kan få endnu bedre vinoplevelser. Skjold 
Burne-brandet skal være synonymt med passion for vin og skarpe vintilbud både i vores 
forretninger og online", fortæller Skjold Burnes Marketingchef Mari-Louise Egede Paustian. 
 
Skjold Burnes fødselsdag fejres med Danmarkshistoriens vildeste vinkampagne med masser af 
verdensklasse-vine til 90 kr., hvilket betyder rabatter på helt op til 62%. Herudover køres en 
kæmpe vinkonkurrence, hvor 1. præmien er en luksus vinrejse for 4 personer til Bordeaux med et 
eksklusivt besøg på det verdensberømte vinslot Château Lafite samt en tur på verdens største og 
bedste vinmuseum, "La Cité du Vin", i Bordeaux. Rejsen har en samlet værdi på 30.000 kr. Man 
kan se mere om den store konkurrence på Skjold Burnes hjemmeside: www.skjold-burne.dk 
 

 
Skjold Burne er klar til de næste 90 år som danskernes foretrukne vin-kæde. Stort udbud af  
kvalitetsvine til skarpe priser i butikkerne og online er en del af opskriften på succe 

http://www.skjold-burne.dk/
http://www.skjold-burne.dk/


 
 
 
 

Om Skjold Burne 
Den 1. maj 1928 åbnede Willy Skjold Burne sin første vinhandel i Stormgade i København. Denne 
forretning var ganske lille, og efter 10 år blev forretningen udvidet med en kælder samt et større 
butiksareal. 
  
I 1950'erne blev "Aktieselskabet Skjold Burne" dannet. Selskabet, der fik til huse på H.C. Andersens 
Boulevard, var en ren engrosvirksomhed, som leverede vin og spiritus til forretningen i Stormgade 
og til andre vin-og købmandsforretninger. 
  
Hos Skjold Burne havde man længe haft et ønske om at markedsføre en type vin, som alle kunne 
lide - og ikke mindst betale! Man ønskede at henvende sig til den brede befolkning. I 1953 
lancerede man derfor Monopol - "den med tyren". Prisen for 1,5 ltr. af den spanske rødvin var 
dengang kr. 7,95. 
  
Monopol -"den med tyren" - blev hurtigt et begreb, og salgstallene voksede med eksplosionsagtig 
hast. På grund af Monopol's store succes, ønskede flere vinhandlere og købmænd at sælge Skjold 
Burnes vine under navnet Skjold Burne. Ønsket blev efterkommet af Willy Skjold Burne 
  
Antallet af Skjold Burne forretninger voksede herefter støt, og i begyndelsen af 1970'erne var der i 
alt 253 forretninger fordelt over hele landet. 
  
I 1973 blev A/S Skjold Burne solgt til det multinationale spanske selskab RUMASA, som ejede A/S 
Skjold Burne gennem en årrække. RUMASA blev nationaliseret og alle gruppens selskaber blev sat 
til salg. 
  
I 1984 købte Taster Wine A/S Aktieselskabet Skjold Burne af den spanske stat. En kraftig 
omstrukturering rettede op på den dengang kriseramte virksomhed. 
  
Skjold Burne-kæden består i dag af 45 forretninger - fordelt over hele landet. Derudover har kæden 
for nyligt lanceret ny webshop på www.skjold-burne.dk 
 
 


