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By the Tree of knowledge 
ALEX ANDER TOVBORG

“De vokser ikke i Frankrig længere.” Patrick peger på to gamle 
træer ved indkørslen til søstrenes hus. “De er døde alle andre 
steder end her på grund af sygdom,” siger han og parkerer bilen på 
midten af gårdspladsen. Han ryster på hovedet og bemærker: “Der 
er en boble omkring søstrenes hus, så de er i sikkerhed.”

Anne og Françoise kommer gående fra hver deres ende af grunden 
med langsomme sikre skridt. De er begge krumbøjede og støtter 
sig til hver deres fundne stok. Hundene, der har gøet højlydt i 
kor, siden vi trådte ud af bilen, falder først til ro på Annes kommando 
“Tais-toi! Tais-toi!” Hun banker stokken formanende i jorden. 
De to søstre er vinbønder. Fra 1950’erne og frem til 2004 producerede 
de det, der populært kaldes “naturlig vin,” og den faldefærdige 
lade på grunden er stoppet til randen med støvede, gamle årgange. 
De sælger ikke vinen længere, de giver den helst væk til de 
mennesker, der kommer på besøg. Men selvom det ikke længere 
er vinproduktion, der fylder deres dage, knokler de endnu på 
deres lille gård. Koen skal passes, og haven og hønsene skal.

Patrick er kommet hos familien gennem flere år. Han overtog en 
del af deres vinmarker, da de måtte indstille vinproduktionen. 
Det var hans idé, at jeg skulle møde de to. Siden foråret 2013 har 
jeg besøgt en række naturvinbønder og over længere perioder 
boet, levet og arbejdet med dem.

Naturvinbønder som søstrene præsenterer et alternativ til det 
seneste århundredes industrialisering af landbruget. Jorden er 
død, siger de – det er konsekvensen af at udpine markerne, sprøjte 
med pesticider, insekticider og overdreven kemisk gødning.  
De siger nej til denne udvikling, ikke med ord, men med hand-
linger. Hver gang de bøjer sig for vinstokkene. Hver gang de i 
stedet for at sprøjte kemikalier udover deres marker, der kan gøre 
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Mens Anne ordner færdig, tager Françoise os med ud. Vi hilser 
først på koen, Calme, en smuk brun ko med glinsende pels og 
store øjne. Den lille stald Calme bor i er på størrelse med søstrenes 
stue, og der dufter friskt af hø og velplejet ko. Så skal vi til vinene. 
Françoise kan ikke komme rundt i det fyldte rum, hvor de opbevares. 
Op ad den ene væg ligger bunker af tomme, gamle pap- og 
plastikkasser og til den anden side spærrer de store jerngitrede 
kasser med vin vores adgang til de årgange, der ligger bagerst i 
rummet. Patrick kravler over et par kasser og flaskestabler og 
rækker den ene flaske efter den anden ud gennem gitteret  
til Françoise.

Søstrenes bror Joseph, der døde i 2007, besluttede i 1950’erne, at 
familien skulle fokusere udelukkende på vinproduktion og skaffede 
seks hektar vinmarker, som familien dyrkede indtil 2004, hvor 
de lavede deres sidste årgang. Françoise fortæller, at de var 
medlemmer af Nature & Progrès sammen med de første bønder 
i Frankrig, der arbejdede økologisk – det var den eneste type 
godkendelse eller certificering på det tidspunkt. Foreningen blev 
dannet i 1964 i protest mod industrialiseringen af landbruget. Det 
var for at forsvare naturen, siger hun: “Natur – og fremskridt, 
naturen er jo ikke imod fremskridt,” klukker hun. “Vi kørte 50km! 
– helt til Tour for at komme med til møderne! Vi havde en gammel 
bil, så vi måtte stille den i Angers og så tog vi toget.” Det var 
interessante samtaler dengang, siger hun, og viser på en vin fra 
1988, hvordan de har skrevet deres garantier på etiketterne. Siden 
1950’erne har de produceret vin, som etiketten foreskriver:

– Jeg garanterer, at der ikke er tilsat sukker til denne vin.
– Jeg garanterer, at min hvidvin er produceret af ren   
 chenin blanc og min rødvin af ren cabernet.
– Jeg garanterer, at vinen ikke er blevet filtreret eller klaret  
 (hvilket forklarer bundfaldet i flasken).
– Jeg garanterer, at vinen ikke er tilsat svovl (SO2).
– Jeg garanterer, at vinen er hældt på flaske på gården.

arbejdet for dem, bruger deres egne kroppe til at begrænse græsser, 
snerler eller små blomster i at overtage markerne.

Kulden er bidende denne martsdag i Loiredalen. Anne og Françoise 
har begge mange lag tøj på. Uldtrøjer og -kjoler over bukserne 
og uldne jakker og veste. Alt sammen i samme grå-brun-beige 
nuancer så det er svært at skelne, hvor et stykke tøj ender og et 
andet begynder, og hvor mange lag de egentlig har på. Françoise 
viser os indenfor. De to rum, der udgør stuehuset, er kun adskilt 
af et tæppe sømmet fast over dørkarmen. Deres seng fylder hele 
bredden af soverummet og bunker af tøj og klæder ligger spredt 
over den. I stuen står et brændekomfur med et par potter og en 
kedel, mod bagvæggen et par skabe og i den åbne kamin en 
skænk med madvarer – æg, løg, nyindkøbt brød og kiks. På 
gulvet ved siden af skænken står en kasse jordstøvede grøntsager. 
Spisebordet i midten af rummet er fuld af ting: smør, kiks og 
marmelade, der bærer det karakteristiske grønne økomærke.

Der er kun få siddepladser i den trange stue, og Anne begynder 
et møjsommeligt arbejde med at gøre plads til os. Hun tager 
tæppet af den madras, vi skal sidde på. Først løfter hun lidt  
i det ene hjørne, trækker forsigtigt i tæppet. Tager små skridt  
hele vejen om på den anden side af bordet og løfter det andet 
hjørne. Trækker omhyggeligt i det. Læner sig lidt ind over  
sengen og samler tæppet sammen i midten. Langsomt men sikkert 
lykkes det hende at få det helt af. Hun samler det i armene og 
lægger det ind på sengen. Så finder hun en klud og begynder bid 
for bid at rydde bordet. Hun tørrer brune stænk og pletter af 
voksduen. Hendes hænder er på størrelse med en fuldvoksen 
mands og hendes fingre er tykke og stærke. Grove hænder, der 
er vant til at arbejde. Det virker som et endeløst projekt i det 
tempo, men der er ingen, der skynder på nogen, og det føles 
uhøfligt at tilbyde sin hjælp. Det er tydeligt, at de to søstre er vant 
til at klare sig selv.
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aftenen gentager de to fra tid til anden det magiske tilfælde, som 
de synes, det er, at vi to unge mennesker (min kæreste er med) 
skulle komme helt fra Danmark og besøge dem netop i dag.

De fortæller om krigene: 1. Verdenskrig, 2. Verdenskrig – og 
kampene, de har måttet kæmpe for at få lov til at arbejde, som de 
ville. Engang efter 2. Verdenskrig hørte de i byen ord om, at folk 
som dem skulle skydes. Frankrig var i hungersnød, og at de tillod 
sig at dyrke jorden økologisk var ikke alene politisk ukorrekt, men 
tenderede det uetiske, fordi afgrøderne gav mindre, når de ikke 
blev sprøjtet. Kampen med AOC (Appellations d’Origine 
Contrôlée) – det franske kontrolsystem, der bestemmer om en 
vinproducent må skrive produktionsstedet på flasken – bestod i, 
at AOC ikke ville acceptere deres vine som repræsentative for 
egnen, fordi de smagte anderledes end det, der ellers blev  
produceret i området. Det var en kamp, søstrene opgav i 1989 for  
blot at kategorisere vinene som “Vin de table française”, fransk 
bordvin, der er den bredeste (og mindst prestigefyldte) af AOC’s 
vinkategorier. De to søstre har aldrig haft tillid til de kemikalier 
og tilsætningsstoffer, det ofte kræves, at man gør brug af for at 
ramme den smag, som AOC har defineret som egnens.

Patrick åbner en vin fra 2003. Det var det hårdeste år, han har 
oplevet, fortæller han, og hverken søstrene eller ham har forhåb-
ninger om, at den vil være noget særligt. Stik mod forventning 
er alle enige om, at vinen smager usædvanlig godt. “Vine som 
den får mig til at stoppe med at tvivle,” siger han, “det er på grund 
af søstrenes lys, deres kærlighed til jorden, at en vin som den er 
så klar og levende.” Det er ikke den eneste vin, der overrasker 
Patrick den aften: “Det her er også én af de vine, der går imod 
alt, hvad man fortæller.” Han har taget en slurk af en vin fra 1966. 
Den er sunket i flasken på grund af luftindtag fra proppen, som 
er gået helt i opløsning og smuldrer, da han forsøger at få den op. 
“Det er al den kærlighed, søstrene har til jorden, der gør, at en vin 
kan overleve den type angreb og være så levende. Det er styrken 

– Jeg garanterer, at jeg som behandling i vinmarkerne kun  
 benytter kobbersulfat i form af bordeaux-blanding mod  
 meldug og svovl mod ødium.
– Jeg garanterer, at jeg ikke sprøjter mine vinmarker med  
 hverken kemisk gødning, kemisk ukrudtsfjerner eller  
 insektdræbende middel.

Kobbersulfat og svovl er de eneste sprøjtemidler, de fleste natur-
vinbønder benytter sig af. Begge stoffer er godkendt til økologisk 
landbrug, fordi de ikke trænger ind i planterne og ændrer dem 
“indefra”, men i stedet lægger sig på overfladen og skylles væk, 
når det regner. De har været benyttet i Frankrig siden midten  
af 1800-tallet til bekæmpelse af de to rådformer meldug og ødium, 
der kom til landet som følge af vinlusepidemien. Vinlusen kom 
til Frankrig fra USA i 1860’erne og dræbte lidt under 40 % af alle 
franske vinstokke, før der blev fundet en kur i 1880’erne. Epidemien 
fik en ende, da man begyndte at give alle franske vinstokke 
amerikanske rødder. Det var disse nye rødder, der førte de to  
nye rådformer til. Siden dengang har det på grund af frygten  
for vinlusene været ulovligt i Frankrig at have vinstokke med 
franske rødder.

Indenfor i huset er Anne blevet færdig med at rydde bordet og 
har sat små glas frem og petit beurre, franske smørkiks. Vi sidder 
med overtøjet på. Støvler, jakker, halstørklæder. Det er næsten 
lige så koldt her som udenfor, men vinden er der læ for. Nogenlunde 
i hvert fald, for døren lukker ikke helt tæt – ved det nederste 
hjørne er træet så slidt, at der er gået hul og fra krogene ved 
vinduet trækker kold luft ind. De dypper begge kiksene i vinen 
og smasker “ah ja, det var et svært år.” De taler i munden på 
hinanden. “Hvordan kan vinen være forskellig fra år til år, når vi 
hvert år søger det samme, nemlig jordens trivsel? Dét er mysteriet,” 
siger Anne, og senere igen, “mysteriet – det er at tro.” Og de 
fortæller med lave stemmer om de kærlighedsaffærer, alle tre 
søskende måtte opgive for at arbejde med jorden, som de ville. 
Det viser sig, at det er deres afdøde brors fødselsdag og hele 
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igennem hans videnskabelige arbejde, at Chauvet med tiden kom 
til at lovprise den ikke-intervenerende tilgang til vinproduktion, 
som begrebet naturvin i dag dækker over.4 Og Cohen konkluderer, 
at aktørerne i naturvinbevægelsen har taget visionen om naturen 
som mikrobiologi til sig, som Chauvet præsenterer gennem sin 
videnskab.5

Men søstrene og deres families virke fortæller en anden historie. 
De producerede vin uden hverken sukker, svovl, kulturgær eller 
andre tilsætningsstoffer, mens Chauvet endnu anbefalede vinbønder 
at svovle deres druer, som det blandt andet beskrives i hans arbejde 
fra 1949 og 1952. Det rykker ved denne relativt fasttømrede idé 
i fortællingen om naturvinbevægelsen, at naturvin er en afart 
inden for vinproduktion, der er startet med Chauvet. Han har 
utvivlsomt været en inspiration for mange af de vinbønder, der i 
dag producerer naturvin, ligesom hans videnskabelige arbejde 
uden tvivl har spillet en afgørende rolle for flere naturvinbønders 
tro på, at vin overhovedet kan produceres uden de tilsætningsstoffer 
og interventioner, som anbefales i den konventionelle franske 
vinverden i dag. Men han kan ikke tilskrives “opfindelsen” af 
teknikkerne og principperne bag produktionen af naturvin.

At naturvin skulle være en nyere opfindelse afkræfter også et 
opslag om vin i Salmonsens Konversationsleksikon fra 1907. Her 
kan man læse: “Om en Vin kan betegnes som ægte Naturvin, 
eller om den er forfalsket, er i mange Tilfælde yderst vanskeligt 
at afgøre, ikke alene fordi visse Behandlinger, der upaatvivlelig 
maa regnes som Forfalskninger, ikke altid ere lette eller overhovedet 
mulige at opdage, men ogsaa fordi det er yderst tvivlsomt, om 
alle de ovenfor nævnte ‘forbedringer’ kunne betragtes som fuldt 
tilladelige, saaledes at de efter disse Metoder fremstillede Produkter 
virkelig kunne betegnes som ægte Naturvine.” 

De behandlinger og forbedringer, der henvises til, er flere af de 
interventioner, der begyndte at blive benyttet eller eksperimenteret 

ved naturlig vin og ved den måde at gå til jorden og vinen på, 
som søstrene gør. Vinen guider os – den overkommer angreb som 
det og er stadig levende – fantastisk.” “I er naturens disciple,” siger 
Françoise, da hun kindkysser Patrick farvel sidst på aftenen.

I dag er der flere bønder både i Loire samt i og uden for Frankrig, 
der producerer vin, som søstrene og deres familie gjorde det.  
Og i byer som København og Paris er naturvin blevet en efter-
hånden prestigefyldt drik forbundet med flere højgastronomiske 
restauranter. Selvom naturvinbønder også i dag møder modstand 
fra den konventionelle vinverden  – misbilligende vinbønder i 
nærområdet og problemer med den franske appellationskontrol 
(AOC), som ofte ikke vil acceptere naturvin som “repræsentative 
for egnens smag” – så vinder produktionsformen frem. Men i 
1950’ernes Frankrig var det kontroversielt at producere vinen, som 
søstrene gjorde. Den første udvikling inden for økologisk landbrug 
i Frankrig dateres tilbage til disse efterkrigsår, hvor det vokser 
frem som modbevægelse til intensiveringen af det industrielle 
landbrug. Historikeren Louis Perceval har dokumenteret, hvordan 
udviklingen førte flere bevægelser og demonstrationer med sig, 
der afspejler en stigende bekymring blandt flere bønder for 
industrialiseringen af landbruget. Det er disse bevægelser, blandt 
andet Nature & Progrès, som søstrenes familie var en del af. 

Selvom den første økologiske vinproduktion i Frankrig opstår på 
denne tid, trækkes der sjældent linjer tilbage til denne udvikling, 
når naturvinbevægelsens historie fortælles. Her nævnes den franske 
biokemiker og vinproducent Jules Chauvet (1909-1989) ofte som 
naturvinbevægelsens stamfader.1 For eksempel beskriver den 
franske vinjournalist François Morel, hvordan det var i 1980’erne, 
at flere yngre vinbønder omkring ham i Beaujolais efterhånden 
begyndte at tage hans principper til sig og således startede det, 
der i dag kendes som naturvinbevægelsen.2 Ligeledes antager 
historiker Paul Cohen, at det var Chauvet, der opfandt principperne 
og teknikkerne bag produktionen af naturvin,3 og at det var 
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Søstrene gav udtryk for, at de ikke ønskede, at jeg skulle fortælle 
de personlige historier videre, som de fortalte os den dag. De 
faktualiteter omkring deres liv, familie og historie, som jeg gengiver, 
er derfor kun mulige for mig at gentage, fordi den svenske vinim-
portør Emil Broomé og den svenske journalist Emil Arvidson har 
skrevet om dem i bogen Naturligt vin fra 2014. Her kan man 
læse, hvordan søstrenes barndom gik med at lære jorden, planterne 
og dyrene at kende: “Vi studerede. Studerede, studerede, stude-
rede,” siger Françoise. Mens Anne uddyber, hvad det præcis var, 
de studerede: “Jorden! Alle planterne. Dyrene. Vinstokkene. Det 
var det, man studerede på den tid.” De lærte, hvordan man tager 
hånd om jorden, hvad man gør, når den er for tør eller for blød, om 
et utal forskellige planter, hvordan de trives, og hvad de kan fortælle 
om jordens tilstand. Og de understreger gentagne gange, at denne 
viden var overleveret fra deres familie og således resultatet af flere 
generationers praktiske arbejde med landbrug og dyrehold.
 
Det blev under besøget hos søstrene tydeligt for mig, at der for 
begge søstrene er en stor alvor forbundet med denne lærdom og 
videreførelsen af den. Det ses også i gengivelsen af deres samtale 
med Broomé og Arvidson, når Françoise for eksempel taler om 
børnene i de krigshærgede dele af Afrika: “‘Tænk bare på dem, 
der ikke har lært at dyrke jorden af deres forældre,’ siger hun. 
‘Hvordan skal de klare sig? Hvordan skal de overleve? Det er 
umuligt. Vi er så taknemmelige for at vores forældre lærte os om 
jorden.’”13 Den alvor, de forbinder med behovet for at vide, 
hvordan man dyrker jorden, understreger, at vin for dem handler 
om arbejdet i marken og om at videreføre en viden, der bygger 
på generationers praktiske erfaringer. Og det vidner om, at søstrenes 
tilgang til vinproduktion ikke kan føres tilbage til Chauvets, der 
er voksede ud af en videnskabelig interesse i fermenteringens 
mikrobiologi – ej heller kan deres engagement i hverken vinpro-
duktion eller pasning af dyr og planter. Vinproduktion handler 
ikke om mikrobiologi hos de to. Det handler ikke om at opsætte 
et sindrigt sæt af regler for, hvad man må og ikke må, hvad  

med på denne tid, herunder chaptalisering,6 gallisering7 og 
petiotisering.8 Syre, uorganiske stoffer og plantefarvestoffer nævnes 
også som tilsætninger til rødvin, der ofte ikke kan påvises og 
derfor gør vinene svære at skelne fra “ægte Naturvine”.9 I dag 
er syre et almindeligt tilsætningsstof til vin og nogle år ligefrem 
påtvunget, hvis vinen skal godkendes af AOC. Det gælder også 
andre intervenerende praksisser som for eksempel klaring,10 
filtrering og svovling. I dag foregår svovling af vin i etaper, som 
regel ved høst og flaskepåfyldning, og skiller vandene også blandt 
naturvintilhængere. Hvor nogen accepterer en smule på bestemte 
tidspunkter i produktionen eller i enkelte cuveer, der har særligt 
brug for det. Hvor andre – heriblandt søstrene og Patrick – finder, 
at svovlen begrænser vinens liv og egen udvikling. Salmonsen 
beskriver svovling som den praksis at dyppe en klud i smeltet 
svovl og antænde den i fadene for at disse imprægneres så skim-
melspore undgåes. Men det er ikke en metode, de anbefaler, 
eftersom svovlen “let gaar over i Vinen og giver denne meget 
uheldige Egenskaber.”11 Snarere mener de, at man blot bør 
uddampe fadene eller, hvis de er meget store, til nød rense dem 
med en svag sodaopløsning og kogende vand. Interessant nok 
regnes svovl i dag som det stof, der er sværest at undvære i 
vinproduktion.12 Selvom den moderne svovlpraksis har ændret 
sig fra Salmonsens tid – i dag afbrændes svovl på pilleform i 
tønderne eller tilsættes som pulver eller i flydende form på forskel-
lige tidspunkter i vinproduktionen – så er de vine, der betegnes 
som forfalskede vine hos Salmonsen, dem, vi i dag betegner som 
konventionelle vine og de “ægte Naturvine,” dem, der også i dag 
betegnes som naturvin. Naturvin er med andre ord ikke noget, 
nogen har opfundet, men snarere en produktionsform der er blevet 
nødvendig at genopfinde, eftersom idéen om, hvad vin er, radikalt 
har ændret sig det seneste århundrede.
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Man kan anskue søstrene og den måde, de bor og lever på, som 
et billede. Da jeg besøgte søstrene, havde vi alle overtøj og store 
støvler på indenfor. Og var det ikke for det gode selskab, var det 
lige ved, at jeg syntes, der var hyggeligere hos Calme i stalden 
end i søstrenes stue – der lod i hvert fald til at være varmere. Der 
er ikke en skarp skelnen mellem “udenfor” og “indenfor” hos 
søstrene. Dørtærsklen markerer ikke et brud, hvor vi for eksempel 
ændrer påklædning, for den kulde vi beskytter os mod udenfor 
også er indenfor. Og jorden fra vores støvler trækkes med indenfor: 
Jorden er ikke fremmed i deres hjem – den falder ikke udenfor 
den orden, som de tænker deres hjem i. Hjem for søstrene er i 
ligeså høj grad i marken og stalden, som det er i stuen. Det er i 
den forbindelse sigende, at de har kaldt koen Calme, der er fransk 
for ro. Selv i navngivningen synes koen at bære de kvaliteter, som 
normalt knyttes til hjemmet. Men at det udenfor rækker ind i 
hjemmet betyder ikke, at søstrene i indretningen af deres hjem 
har naturen som ultimativ referenceramme, som det for eksempel 
ses blandt amerikanske homesteadere, der forsøger at bygge hjem 
i ét med naturen.16 Der er tilsyneladende hverken planer eller et 
særligt ønske om orden i søstrenes hjem, som der lader til at være 
blandt de amerikanske homesteadere. Hjemmet ser ud, som det 
gør som følge af det liv, de har levet og lever. Det er søstrenes 
daglige gøremål, der har påvirket huset: Koen, der skal malkes, 
haven, der skal passes. Husets fire vægge er funktioner, ikke 
grænser. Antropolog Anna Tsing har beskrevet, hvordan hjemmets 
grænser er blevet den forventede grænse for kærlighed.17 Men 
hos søstrene rækker kærligheden ud over dørtærsklen og husets 
grænser. “De er forelskede i deres jord,” sagde Patrick. Og 
kærligheden rakte også til vinene: “Det er søstrenes kærlighed, 
der gør at sådan en vin kan overleve et angreb som det,” forklarede 
han om den vin, hvis prop var smuldret, så den havde taget luft 
ind og derfor kunne forventes at smage oxyderet.

Søstrenes langsomme bevægelser minder om planters endnu 
langsommere bevægelser, og deres bemærkelsesværdigt krumme 

der er “naturligt”, og hvad der ikke er, og knytte det til gærens 
og bakteriernes liv. Ej heller handler det om selvdefinering  
gennem forbrug, som antropolog Rachel Black skriver i sin  
analyse af diskurser om natur blandt forskellige aktører i 
naturvinbevægelsen.14

For søstrene er vinproduktion og forholdet til dyrene, planterne 
og jorden en livsførelse, der er uadskillelig fra dem selv. Det er 
noget, de gør. Det er ikke noget, de “definerer sig igennem”. Et 
livslangt arbejde i marken er ikke noget, de kan tage af og på, 
som man kan skifte skjorte, eller som man kan skifte identiteter 
gennem forbrug. Deres tilgang til vinproduktion er som Søren 
Kierkegaards forståelse af ‘gentagelsen’: “(…) den, der valgte 
Gjentagelsen, han lever. Han render ikke som en Dreng efter 
Sommerfugle, eller staaer paa Tæerne for at kigge efter Verdens 
Herligheder; thi han kjender dem; han sidder heller ei som en 
gammel Kone og spinder paa Erindringens Rok; men han gaaer 
rolig sin Gang, glad ved Gjentagelsen. Ja hvis der ingen Gjentagelse 
var, hvad var saa Livet? (…) Gjentagelsen den er Virkeligheden, og 
Tilværelsens Alvor. Den, der vil Gjentagelsen, han er modnet i 
Alvor.”15 Søstrene producerer ikke vin, som de gør, fordi det er 
nyt og spændende – en sommerfugl eller verdens herligheder, 
man må stå på tæer for at skue. De producerer ikke vin på grund 
af en nostalgisk søgen tilbage, eller for at svælge i erindringen om 
dengang verden var et mere sandt eller ægte sted at være. De lever 
bare deres stille, benhårde liv – dengang som i dag. De producerer 
vinen, som de gør, fordi det er det, de må gøre. Det er det liv, de 
må leve. De lærte kundskaber af deres forældre, gentog dem, det 
blev de nødt til – for tænk på de stakkels børn, der ikke lærer at 
dyrke jorden af deres forældre, de kan ikke overleve.
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Før vi tog på besøg hos søstrene sagde Patrick til mig, at jeg ville 
forstå alt om naturvin, når jeg mødte dem, at de er spirituelle 
ledere – selvom de ikke ved det: “Der er krigstilstande hos søstrene. 
De har været i krig i tres år. De er forelskede i deres jord, deres 
ko. De laver deres mælk, deres smør, kultiverer haven, passer 
hønsene. De har kun det absolut nødvendige. Og de forklarer 
aldrig vinen – omtaler den aldrig. De smager den bare og minder 
hinanden om det år, vinen er lavet: ‘Det var varmt’, ‘Der var meget 
sygdom’, osv. Men det er det eneste, de siger. Vinen taler de aldrig 
om.” En del af det essentielle ved naturvin er med andre ord ifølge 
Patrick, at vinen ikke skal (eller måske endda ikke kan) forklares 
– den skal mærkes på kroppen, måske som minder om det år, 
den blev til, om der var varmt, om der var meget sygdom. Den 
får os til at rette opmærksomhed mod alt det, der ikke nødvendigvis 
kan sprogliggøres, men snarere må føles og mærkes med og på 
kroppen. Søstrenes vin er del af en livsform, en mangeartet 
livsførelse og tænkning, og den indeholder selv hele budskabet. 
Et budskab, der således kan siges at være hinsides det menneskelige 
sprog, fordi det bæres ud i verden, det kommunikeres, af vinen 
selv, med alt hvad dertil hører af bakterier, gærrester og bundfald, 
uforklarlige og overraskende dufte og smage.

rygge vidner om et langt liv med hårdt markarbejde, hvor de har 
gået foroverbøjet med hænderne i jorden. Hver dag i en menne-
skealder har deres egne kroppe sat grænsen for deres indgriben 
i marken og vinstokkenes liv. Det er næsten som om denne 
kærlighed til vinstokkene er vokset ind i deres kroppe. Ved at se 
dette billede for os, kan vi se mennesket som en del af noget 
andet. Billedet kan selvfølgelig også fortolkes som to nedbrudte 
mennesker, hvis kroppe er blevet ødelagte af års hårdt arbejde, 
men jeg ser snarere billedet som udtryk for respekt: Mennesket står 
her ikke frem som en ophøjet regent, der behersker oppefra med 
overmenneskelige kræfter, er ikke hævet over markerne, vinstok-
kene, men en del af den verden, som det påvirker og med denne 
kraftanstrengelse som en uadskillelig del af kroppens holdning.

Vinbønder som søstrene praktiserer det, Eduardo Kohn efter-
spørger, når han opfordrer til at “tænke med og som skove”: De 
kultiverer måder at tænke med og som den mangfoldighed af liv, 
der udgør deres vinmarker. At søge “jordens trivsel” år efter år, 
som søstrene i deres praksis gør, det er at have mod til gentagelsen. 
Gentagelsen er essensen af et kontemplativt forhold til naturen. 
At søge jordens trivsel er at tænke med jorden. Således har den 
sociale forandring, de arbejder for sit primære udtryk i deres 
håndværkspraksis. De forsøger ikke at ændre verden med sprog, 
men med handlinger: Forandringen, de søger er indlejret i selve 
denne bevægelse. “Livet er ikke i retning af døden,” sagde Patrick 
til mig. I lyset af bøndernes egen praksis mener jeg, at udtalelser 
som disse har magten til at vende den økologiske krise. Det er 
ikke muligt at løse et apokalyptisk skræmmebillede. At tænke 
over økologien er at være i og med den. Vinbøndernes måde at 
forholde sig til den økologiske krise på, er således ved ikke at 
acceptere økologien som et problem der skal løses, men hvert år 
at gentage en håndværkspraksis, der bunder i en dyb erfaring og 
et overleveret ønske – en praksisform som mennesket kun kan 
lykkes med ved at kropsliggøre den. Og med disse kroppe hvert 
år søge det samme: Jordens trivsel.

NATURENS DISCIPLE SOFIE ISAGER AHL



290 291

Noter

1   Goode & Harrop, 
2011, s. 142. Se også Black, 
2013; Cohen, 2013; 
Feiring, 2011; Morel, 
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2   Morel, 2008, p. 72.

3   Cohen, 2013, p. 278.
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men omtaler det blandt 
andet i interviews (Cohen, 
2013, p. 267). Naturvin er 
ikke et fasttømret begreb 
for Chauvet, men lader 
ifølge Cohen til at være 
udgjort af flere ting på  
én gang, som han 
opsummerer som følger: 
 “a set of principles; a 
moving target; an 
unattainable but still 
admirable objective” 
(Cohen, 2013, p. 277).

5   Se Cohen, 2013, p. 
278. Den primære faktor, 
der dikterer Chauvets 
kriterier for acceptable og 
uacceptable interventioner 
er, ifølge Cohen, om 
interventionerne forstyrrer 
eller begrænser gæren eller 
bakteriernes aktiviteter i 
vinen eller ej, hvorfor “det 
naturlige”, ifølge Cohen 
derfor ses i mikrobiologisk 
perspektiv (Cohen, 2013, 
p. 274). Chauvet sætter 
ifølge Cohen lighedstegn 
mellem vinproduktion og 
mikrobiologi og lader 
dermed til at tillægge de 
cellulære processer i 
fermentation større 
betydning for vinen end fx 
arbejdet i marken, jorden, 
klimaet eller vejret (Cohen, 
2013, p. 273).

6   Chaptalisering er 
tilsætningen af sukker 
(Salmonsens XVIII, 1907, 
p. 295). En teknik der er 
almindelig i mange 
konventionelle vine i dag.

7   Gallisering er en teknik 
anvendt til sure vine, der 
går ud på at man først 
fortynder vinen med vand 
for at mindske syren for 
derefter at tilsætte rosiner 
eller inddampet most for at 
få sukkerindholdet til at 
stige (Salmonsens XVIII, 
1907, p. 295). Det er i dag 
næsten altid forbudt at 
tilsætte vand til vin på 
grund af de åbenlyse 
økonomiske fordele 
vinproducenter af billige 
vine kunne have, hvis det 
var lovligt at fortynde vine.

8   Petiotisering er en 
teknik, der blev benyttet til 
rødvine, som går ud på at 
øge mængden af vin ved at 
overhælde de pressede 
drueskaller med en 
sukkeropløsning som 
efterfølgende presses fra, 
en proces der gentages 
flere gange (Salmonsens 
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Denne teknik har jeg ikke 
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vinproduktion.

9   Se Salmonsens XVIII, 
1907, p. 295.
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