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Hovedepoker for vinplanter i Europa

Kvartærtiden Ville vinplanter finnes i Europa

Istiden Ville vinplanter overlever på fristeder i  
Kaukasus og kanskje andre steder.

Siste istid  
(-110 .000 f.Kr.  
til -10 .000 f.Kr.)

Ville vinplanter er tilbake i Europa, fra  
Atlanterhavet til det kaspiske hav og rundt 
middelhavet (unntatt Nord-Afrika)

8000 f.Kr. Første spor av vitis vinifera sylvestris  
i Kaukasus

6000 f.Kr. Dyrking av vinplanter i Kaukasus  
og Mesopotamia

3000 f.Kr. Dyrking av vinplanter i Egypt og Fønikia

2000 f.Kr. Dyrking av vinplanter i Hellas

1000 f.Kr. Dyrking av vinplanter i Italia, på Sicilia  
og i Nord-Afrika

1000 til 500 f.Kr. Dyrking av vinplanter i Spania, Portugal og 
Sør-Frankrike

500 f.Kr. til  
middelalderen 

Dyrking av vinplanter i hele Europa helt til 
Danmark, England, Sør-Sverige og Polen 
takket være romerne og den katolske kirke

Vinplanten fantes lenge før mennesker på jorden i form av 
lianer som vokste på treerne langs elver og kunne være 
flere titalls meter høye. Vinplanten (vitis) kan spores syv 
millioner år tilbake i tid i både Europa og i Midt-Østen, 
og den har elleve hovedslekter. Disse er igjen inndelt i 62 
arter, deriblant den som vi kjenner mest og som gir vin, 
nemlig vitis vinifera.  

VINENS VUGGE  
HVOR KOMMER VI(N) FRA?

Når ble den første vinen egentlig  produsert eller 
oppfunnet?  
Etter å ha lest en god del om dette emnet, deler jeg en 
teori med flere forskere om at jegerne fra den paleolittiske 
tid (den eldste delen av steinalderen), som også var bær- 
og drueplukkere, muligens «fant opp» framgangsmåten for 
vinproduksjon ved en ren tilfeldighet. 

Det er funnet en god del druesteiner etter disse 
menneskene, i nærheten av Nice (Terra Amata), 
og steinene skriver seg fra ca. 400 000 år tilbake. 
Mange tror at menneskene presset drueklasene i 
fjellgrunn med naturlige huller, der steiner og skall 
ble satt sammen. (Gjær som finnes i skall eller 
naturlig i luften – saccharomyces cerevisiae – setter 
i gang gjæringsprosessen, men bare under visse 
betingelser: at lufttemperaturen ikke er for lav, og 
at det er nok sukker i druene.) Resultatet ble en 
veldig behagelig drikk, men den oksiderte dessverre 
veldig fort, eller den ble til edikk.

Det var i forbindelse med oppfinnelsen av en ny 
type keramikk at lagring av gjæret druesaft fikk 
radikalt bedre vilkår. I mye senere tid ble det 
funnet større krukker som kunne oppbevare 60 liter, 
disse var fra perioden 3 500 til 3 100 før Kristus. 
Enkelte av disse inneholdt fortsatt (riktignok uttørket) 
rød væske. Den ble analysert, og det var vin! Disse 
vinene var tilsatt konserveringsmidler som saltvann, 
honning, gress og krydder. I dag er det kun Hellas 
som driver med slik smakstilsetting, med sin Retsina. 
Et liknende funn ble gjort i Georgia, med 8000 år 
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gamle krukker, som i tillegg var dekorert med 
tegninger av drueklaser, vinfester eller 
vinplanter. Bibelen tilskriver oppfinnelsen 
av vin til Noa, der han strandet på Ararat-
fjellet, der han dyrket sin vin. Ararat 
ligger som kjent i dagens Tyrkia, men var 
på den tiden en del av Georgia, som etter 
vestlig religion dermed blir å regne som 
kanskje verdens eldste vinnasjon. Rundt 
Middelhavet vokser ville vinplanter (vitis 
sylvestris) under meget gunstige forhold. 
Etter en analyse av kull, brent ved og 
druestein kunne arkeologer konkludere med 
at menneskene i dette området allerede i den 
eldste delen av steinalderen begynt å spise 
druer, som da var små, svarte og litt syrlige.

Det er nå også bevist at våre forfedre i nyere 
steinalder levde av jakt, var bærplukkere og 

For å finne ut om druesteiner, som blir funnet på arke-
ologiske områder, stammer fra en vill eller en kultivert 
vinplante utførte såkalte arkeobotanister morfologiske 
studier på druesteinene (morfologi er læren om organis-
mers ytre form og struktur). 

Steiner fra ville vinplanter er mindre, er mer avrundet 
og har en kort spiss, i motsetning til steiner fra kultiverte 
vinstokker, som er større og lengre, er pæreformet og har 
en lengre spiss.

Et klassifiseringssystem som heter «Stummer-indeks» 
ble oppfunnet i begynnelse av det 20. åhundre (Herr 
Stummer fra Østerrike er oppfinneren). Indeksen baserer 
seg på forholdet mellom lengden og bredden til steinene 
og er velegnet for å skille ville druer fra dyrkede, men 
er mindre egnet for å avsløre hvilken druetype man har 
med å gjøre. 
 
Kilde: Jean-Pierre Brun, Archéologie du vin et de l’huile. De la préhistoire à l’époque 
hellénistique, Éd. Errance, 2004

vinprodusenter. I Midt-Østen hadde man til og med 
begynt å dyrke forskjellige nyttevekster og drev 

med oppdrett, som erstattet bærplukking og jakt. 
Det er i dette store området at ville vinstokker 

først ble «temmet» og plantet – og hvor 
arkeologer har gjort de eldste vinfunnene. Dette 
skjedde rundt 6000 før Kristus i et fjellområde 
som ligger i Sør-Kaukasus og Zagros (i Iran). 
Men forskerne utelukker ikke at vindyrking 
kan ha oppstått flere andre steder i verden 

nesten samtidig. Det er gjort nye funn i Nord-
Tyrkia (Çayönu), der arkeologer har funnet korn og 

druesteiner fra dyrkede vinplanter som stammer fra 
mellom 6 og 7000 år før Kristus.

«Stein»-harde fakta:

Kapittel 1
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Urmennesker hadde allerede begynt å produsere drikker 
(både gjærede og ugjærede) av blant annet hyllebær, korn 
og honning. Det ble drukket vin i Hajji Firuz Tepe (Iran/
Persia) – innsiden av krukker herfra er blitt analysert og 
kan dateres til rundt 7500 år før Kristus!

Vindyrkingen spredte seg lenger sør, først i Mesopotamia 
(Jordania og Israel) rundt ca. 4000 før Kristus, deretter 
Egypt (rundt 3000 f.Kr) og til slutt Hellas, inklusive Kreta 
(2500 f.Kr). Vindyrkingen tar så en ny retning mot øst og 
ankommer India (500 f.Kr) og til slutt Kina under Han-
dynastiet (200 f.Kr). 

Men vinens store gjennombrudd kommer etter dens 
spredning mot vest i Europa, den starter i Frankrike i 
den greske kolonibyen Marseille rundt 600 før Kristus og 
fortsetter derfra raskt til resten av landet (samt Spania og 
Portugal). Funnene av amforer (antikke vinkrukker) og 

druesteiner fra dyrkede vinplanter i havnebyen Lattes i 
fylket Hérault (Lattara på latin) bekrefter den formidable 
utviklingen av vin i hele Languedoc og Provence. 

Den europeiske vinkulturen starter altså i Hellas, Italia og 
Gallia (Frankrike). Og som nevnt er det bevist at grekerne 
var de første til å plante vinstokker i Marseille rundt det 7. 
århundre før Kristus, da byen ennå het Massilia. 
Kilde: Gilbert Garrier – Histoire sociale et culturelle du vin – Editions Larousse 2002

Den nyoppståtte vinkulturen inkluderer en ny mytologi, 
nye ritualer og nye måter å drikke alkohol på. 

Men i lang tid ennå gjelder dette kun området langs 
Middelhavet og ikke resten av Gallia. Galliske menn 
drikker sjelden vin og foretrekker andre drikker. 
Enkelte høvdinger forbyr sågar sine egne å kjøpe vin 
av romerske kjøpmenn. Vinen anses som et produkt fra 
okkupasjonsmakten som gjør menn myke og ikke sterke, 
og dermed lett å kontrollere.

Fra 200 før Kristus, spres vin i Frankrike fra Marseille til 
Nîmes, i Agde-regionen og hele Hérault-dalen. Romerske 
kolonier i Narbonne (118 f.Kr.) og litt senere Béziers, 
Arles, Orange og Fréjus befester seg og preger den lokale 
kulturen og befolkningens drikkevaner.

Spredningen av vinkulturen i indre Gallia (Frankrike) 
skjer rundt det første århundre før Kristus, og kanskje 
mest via lokale ville vinplanter.

Vest for Alpene bor det på denne tiden en kelterstamme, 
av romerne kalt allobroger (folket fra utlandet). Stammen 
utvikler en vindrue som skal tåle harde vintre: vitis 
allobrogica. 
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VIN-TERESSANT:  
I Bordeaux-området bruker man stadig et gammelt 
uttrykk for å beskrive overkonsum av vin: å ta en 
"biture" (se prendre une biture) – å være overstadig 
beruset. Referansen til biturgene er åpenbar.
Det finnes en annen versjon i Normandie, å ta en 
"béture" (béture betyr å drikke), men som Bordeaux-
mann velger jeg den første versjonen!  
Og dessuten: I Normandie finner man ikke mye druer 
på jordene, bare epler, men det er en helt annen 
spennende historie...

Var det virkelig eplet som fikk Adam og Eva ut av Paradis?  
Les mer om dette på side 62

En annen keltisk stamme kalt bituriger (som er av latin 
og betyr intet mindre enn verdens konger) etablerer seg 
i Bordeaux og utvikler etter hvert en drue som er meget 
motstandsdyktig mot vind og regn vitis biturica.

I det andre århundret etter Kristus når vinproduksjonen i 
Gallia en topp, før den så synker dramatisk av forskjellige 
årsaker: befolkningsnedang, plyndring og invasjon, 
nedgang i konsum fra folk i byene og oppløsning av 
etablerte handelsordninger.

Vindyrkingen forsvinner ikke helt, men konsentrerer seg 
rundt eiendommer eid av den kristne kirke, som tar vare 
på vinkulturen. 
 
Kilde: Roger Dion, Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe siècle, 
Paris, 1959




