
 
Maria Melin-Bonfils var 19 år när hon kom som aupair till Bordeaux. Sedan dess har hon blivit kvar, och i dag vet hon det mesta som är värt 
att veta om vin. Här står hon framför den vackra bron Pont de Pierre över floden Garonne. Bild: Johan Tollgerdt 

Maria försöker vårda både språk och vin 

Livsstil – Jag är passionerad av min lärarroll, av vin och av ord, berättar Maria Melin-Bonfils 

som knappast kan bo bättre. 

Basen ligger i Bordeaux, ett av världens bästa vindistrikt.  

Johan Tollgerdt  

17:00 - 2 mar, 2018  

 

 
Maria arbetar som lärare på universitetet i Bordeaux, men driver också en egen firma där hon varierar mellan att vara vinkonsult, 

översättare och tolk. Bild: Johan Tollgerdt  

– Nu kör vi in i Pessac-Léognan-distriktet med sina vinrankor, gamla små vinslott och vingårdar nästan överallt, 

meddelar göteborgskan Maria Melin-Bonfils som sitter vid ratten. 

http://www.gp.se/av/Johan+Tollgerdt


Maria är lärare i företagsekonomi samt vinkonsult i Bordeaux. Hon kom hit som aupair 1986. På den tiden 

trodde hon att regionens vinrankor skulle vara minst två meter höga. 

– Jag trodde vinfälten skulle likna de jag sett i Falcon Crest. Så besvikelsen blev stor då vinrankorna här bara är 

ungefär 50 centimeter höga, säger hon med ett skratt. 

Förklaringen är att jorden är sandig och stenig, och druvan Cabernet sauvignon mognar sent. Den behöver 

värmen från stenarna som reflekterar solskenet under natten och då måste rankorna vara låga. 

Vi parkerar bilen och går ut på ett vinfält. 

 

Maria ansvarar för en Masterutbildning i handel av vin. Bild: Johan Tollgerdt  

När Maria hukat sig ner för att inspektera växtligheten, klingar det i mobilen. Sms-et kommer från en kund som 

vill besöka vinslott i Bordeaux till sommaren. 

– Då anpassar jag mina ord till besökarnas vinkunskaper så alla kan hänga med, understryker hon. 

För proffs behöver hon kanske inte förklara vad "malolaktisk jäsning" innebär. Men för vanliga vinälskare lägger 

hon till att det betyder processen som innebär att bakterier gör om äppelsyra till mjölksyra. Det gör vinet mjukare 

och rundare. 

– Ord skapar gemenskap och kan tillföra tekniska kunskaper, oavsett nivån på besökarnas vinkunskaper, säger 

Maria som också har diplom i vinprovning. 

Kämpade för att lära sig språket 

Kanske kom hon att tänka på hur viktigt det är med ord, när hon som ung 19-åring anlänt till Bordeaux. Vid 

matbordet diskuterade fransmännen livligt, men struntade ofta att bjuda in den nyanlända svenskan i samtalen. 

Hon hade "bara" skolfranska. 

Maria berättar att det blev många tårar när hon hade med den tungrodda franska administrationen att göra. 

Men det var aldrig tal om att ge upp, utan hon startade med en tuff universitetsutbildning på franska. 



– Detta lärde mig att bli självständig och det är något som mina två döttrar, Eléonor och Eugénie, 

förhoppningsvis fått i sig, säger hon och tänker på att de redan som unga flickor släpptes fria att själva åka till 

stranden – något som franska föräldrar sällan tillåter sina barn. 

– Ofta tyckte de väl att jag var en oansvarig mamma. Men jag ville verkligen lära dem att tidigt ta ansvar för sig 

själva på ett svenskt vis. 

Språk, ekonomi och vin 

Kanske är det bland annat intresset för ord och språk som gjort henne till lärare i företagsekonomi vid 

universitetet i Bordeaux. Hon ansvarar för en Masterutbildning i handel av vin. 

– I morgon ska jag och eleverna till en vintunnefabrik. Där ska de få lära sig engelska termer och ord som blir 

nyttiga senare. 

Trots att Maria Melin-Bonfils undervisar på engelska, ogillar hon att många svenskar blandar svenska med 

engelska. 

– Man ska vårda sitt språk. När jag besöker Göteborg blir det lite tråkigt att höra "najs" och "coolt" i varannan 

mening. Svenskan är ett vackert språk så man behöver inte härma engelskan. Där är fransmännen duktiga på att 

bevara sitt språk och sin kultur, tycker hon. 

Nu bär det av till den vackra stadskärnan i Bordeaux. Gps-en talar svenska. 

– Ja, det är bra för mina döttrar att kunna lära sig "rakt fram" och "sväng vänster", säger hon och ler. 

Staden har piffats till 

I medierna ansågs Bordeaux länge vara som försänkt i en Törnrosadröm. 

– Dessutom var fasaderna alldeles svarta av smuts. 

Sent omsider vaknade politikerna upp. Många av fasaderna har tvättats. Nu kallas Frankrikes femte största stad 

för ett historiskt mästerverk. 

– Jag är stolt över att det nu är vackert nästan överallt i Bordeaux. När staden nu är ren kan det gynna 

vinindustrin ännu mer, tror Maria. 

När vi sätter oss på ett utekafé vid operan beställer vi självklart vin från Bordeaux. 

Återigen kommer vi att tala om vinbranschen, där det inte alltid är lätt för kvinnor att ta sig fram. Även om 

#metoo-rörelsen, som på franska kallas för "Häng ut ditt svin", fått stor framfart sedan i höstas, märks inga 

tecken på att den nått vinbranschen än så länge. 

Fler och fler duktiga kvinnor i vinbranschen 

Maria drar sig till minnes en jobbintervju på 1990-talet om en nedtryckande arbetsgivare som gav frågan "Skulle 

du med dina små axlar klara av det här yrket?". 

– Då förstod jag att jobbet inte skulle bli mitt den gången! 

Sedan ett tiotal år märks dock fler duktiga och framgångsrika kvinnor i vinbranschen. 



– Ja, så jag vill inte klaga och säga att det enbart är svårt för kvinnor. Lite beror på en själv också, säger Maria 

som är medlem i organisationen "Women do wine". 

Kaffe och champagne 

Tillsammans med tre svenska väninnor i Bordeaux blir det ofta lång söndagsfika. 

– Här äter och dricker vi inget nyttigt, vilket ofta är ett strängt svenskt krav. I Frankrike njuter vi först med en 

café au lait och avslutar med champagne. Det passar oss. 

Tjejerna diskuterar gärna böcker. Sen blir det förstås tjejprat också. 

– Ja, vi gnäller gärna på hur franska män i sin tur gnäller om det ena och det andra, säger hon och skrattar. 

– På våra träffar har vi hur kul som helst! 

Maria Melin-Bonfils 

Ålder: fyller 51 år i slutet på mars. 

Född: i Västra Frölunda 

Arbetar: som lärare i företagsekonomi på universitetet i Bordeaux, ansvarig för en Masterutbildning i handel av 

vin. Har företaget ”Maria Wine and Words” där hon är vinkonsult, översättare och tolk. 

Familj: maken Pierre, döttrarna Eléonor 18 och Eugénie 15. Mamma Norma på Tjörn, brodern Janne i Askim 

och systern Margareta i Lund 

Hobbies: Resor med tjejgäng från tiden vid Sigrid Rudebecks gymnasium i Göteborg, litteratur, vistas bland 

klippor och glänsande hav i Bohuslän. 

Namnporträtt Maria Melin-Bonfils  

Johan Tollgerdt  

031-62 40 00  

 

  

Ett glas rött från trakten kring Pessac-Léognan, en liten bit sydväst om centrala Bordeaux.. Bild: Johan Tollgerdt 
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