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V I N B O G E N V I N L A N D E

Frankrigs vine er referencepunkter for resten af verdens vine. 
Når man smager en californisk Cabernet Sauvignon, sammen-
ligner man den sikkert med en Bordeaux, og når man smager 
en new zealandsk Pinot Noir, vil man sammenligne den med 
en Bourgogne. 

Læsere af denne bog vil sikkert vide, at der laves mange 
verdensklassevine uden for Frankrig, og at langt fra al fransk 
vin er verdensklasse. Men læren om fransk vin er utrolig vigtig. 
For det første laves der vitterligt svimlende mange fantastiske 
vine i Frankrig. For det andet danner de franske vine referen-
cerammen for de fl este vinnydere – andre landes vine måles og 
forstås ved at blive sammenlignet med de franske. Et grundigt 
kendskab til Frankrigs vine er en uundværlig platform, når du 
skal lære om andre vinlande.

Den første vin

Omkring år 600 f.v.t. grundlagde græske immigranter den by, 
der i dag kendes som Marseilles. Vindyrkningen fulgte med 
grækerne, og vinstokken blev spredt rundt i Provence. Om-
kring år nul blev der dyrket vin i Rhônedalen, og to-tre hun-
drede år senere blev der også fremstillet vin i Bordeaux og 
Bourgogne. Man regner med, at der blev dyrket vin i alle egne 
af Frankrig i 500-tallet.

Handel med England og Holland
I middelalderen blev vin en af Frankrigs allervigtigste eks-
portvarer. England var den helt store aftager. Først i 1600-tallet 
overtog hollænderne rollen som det største eksportmarked for 
franske vine. Fællesnævneren for England og Holland var, at 
de begge var magtfulde og rige, og at de ikke kunne lave vin af 
nævneværdig kvalitet. De to lande efterspurgte især topkvali-
tetsvine – og når markedet vil have topkvalitet, er der nogen, 
der fi nder ud af at levere den. Franskmændene specialiserede 
sig i at lave vin i luksuskvalitet.

Så giv dem da kager
Det var ikke kun eksportmarkedet, der værdsatte luksus. Både 
adelen og kirken levede under ekstravagante forhold, hvilket 
blandt andet var muligt, fordi de var fritaget for at betale skat 
– det overlod de til bønderne og borgerskabet. Den ødsle og 
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verdensfjerne dronning Marie Antoinette (gift med Ludvig 16.), 
skulle efter sigende have sagt følgende, da hun erfarede, at der 
var hungersnød i Paris og derfor ingen brød: ”Jamen, så giv 
dem da kager”. I 1789 startede den franske revolution, som 
endte med, at enevælden faldt, adelens jord blev udstykket, og 
kirkens besiddelser overgik til staten. Sidstnævnte var især af 
stor betydning: Frankrigs mange klostre havde indtil da rådet 
over mange af landets bedste vinmarker, ikke mindst i Bour-
gogne, men nu mistede kirkens mænd deres indfl ydelse på 
vinproduktionen.

Gourmet-sproget
Når danskere rigtig skal kræse, begynder vi at tale fransk. Når vi går ud 
og spiser, går vi på restaurant. Inden middagen får vi måske en aperitif. 
Forretten finder vi i menukortet under hors d’oeuvres. Ønsker man kød til 
hovedret, kan der sikkert vælges mellem filet, entrecote eller tournedos. 
Kødet ledsages ikke af sovs, men af en sauce. Selv vores højhellige juledes-
sert har et fransk-inspireret navn, selv om retten er en dansk opfindelse; 
risalamande. Fransk kogekunst har gennem århundreder været regnet for 
verdens fineste, og det samme gælder de franske vine.

Vigtige vinopdagelser
Omkring 1800-tallet opdagede kemikeren og landbrugsmini-
steren Jean-Antoine  Chaptal, at man kunne tilsætte vinen et 
skud sukker og dermed få gæret den til en højere alkoholstyr-
ke. Denne metode, som kaldes  chaptalisering, gør ikke almin-
delige vine fremragende, men den kan redde decideret ringe 
vine fra at være udrikkelige. Chaptal var også en stærk forta-
ler for, at man gik mere videnskabeligt til værks inden for alle 
aspekter af landbruget, herunder vinindustrien. 

I midten af 1800-tallet opdagede en anden videnskabsmand, 
Louis  Pasteur, at det var levende organismer (gærceller), der 
var ansvarlige for mostens omdannelse til vin. Pasteur åbenba-
rede også en hidtil uset stor indsigt i de mikrobiologiske pro-
cesser, der kunne fordærve vinen. 

Chaptals påvirkning og Pasteurs banebrydende opdagel-
ser betød, at de franske vine blev betydeligt bedre, og at vin-
magere fra andre lande søgte til Frankrig for at suge til sig af 
franskmændenes know-how. 

 Phylloxera
I 1863 blev Frankrigs vinmarker angrebet af phylloxera vasta-
trix – vinlusen.  Vinlusen stammede fra Nordamerikas østkyst. 
De amerikanske vinstokke var immune over for vinlusen, men 
det var de europæiske ikke. De angrebne vinstokke sygnede 
hen og døde. Man forsøgte først at komme vinlusen til livs 
med kemikalier og ved at oversvømme vinmarkerne, men det 
var ikke nok til at komme lusen til livs – og vinen smagte helt 

forfærdeligt. I 1870erne opdagede man, at man kunne gøre en 
europæisk vinstok immun over for vinlusen ved at pode den 
på rødderne af en amerikansk vinstok. 

Alle vinstokke måtte genplantes på nye rødder, hvilket 
var en kolossal opgave. Før vinlusens komme havde Frankrig 
2,9 millioner hektar vinmarker, men man genplantede kun de 
bedste arealer, og i starten af 1900-tallet var det dyrkede areal 
reduceret til 1,6 millioner hektar.

9.000.000.000 skrubtudser
I 1873 udlovede den franske regering en dusør på 300.000 francs til den, 
der kunne finde en kur mod vinlusen. I alt modtog de mere end 700 
forslag, hvoraf mange vidnede om, at vinlusen i det mindste ikke havde 
stækket franskmændenes fantasi. Flere af forslagene gik ud på, at man 
skulle vande vinmarkerne med det ene eller det andet, for eksempel 
havvand, hvidvin eller sågar urin. Andre gik ud på, at man skulle fordrive 
lusen med støj, rysten eller elektrochok. Og så var der ham, der anbe-
falede, at man begravede en levende skrubtudse under hver vinstok 
(hvilket ville have været katastrofalt for verdensbestanden af skrubtudser, 
da det ville kræve ca. 9 milliarder individer at kurere Frankrigs vinstokke). 
Dusøren blev aldrig udbetalt.

AOC-lovgivningen
I 1935 blev den franske  AOC-lovgivning oprettet. Rundt om-
kring i Frankrigs vindistrikter blev der fastsat præcise krav til 
vinens fremstilling i de enkelte områder. AOC-lovgivningen 
blev dels oprettet for at komme forfalskede vine til livs, fx ”Bor-
deaux” lavet på billig vin fra Spanien eller ”Champagne” for-
tyndet med æblemost. AOC-lovgivningen byggede i høj grad på 
ideen om terroir; at vin fra ét sted smager, som den gør, pga. vin-
stokkens naturlige omgivelser. AOC-appellationernes geografi -
ske rammer blev lagt således, at de afgrænsede områder med 
terroir-fællestræk. Især jordbunden tillagdes stor betydning. 

35

61025-1vinbog.indb   35 02-03-2011   13:00:22



AOC-lovgivningen gjorde det nemmere for forbrugerne at væl-
ge mellem de franske vine, og selv om de forfalskede vine ikke 
forsvandt, blev der betydeligt længere mellem dem.

Bomben i Paris 

I 1976 afholdt vinhandleren og vinunderviseren Steven Spur-
rier en blindsmagning i Paris. Et udvalg af USAs bedste Char-
donnay- og Cabernet Sauvignonvine blev smagt op mod nogle 
af de bedste hvid- og rødvine fra respektive Bourgogne og 
Bordeaux. Smagsdommerne bestod af ni franskmænd og in-
kluderede blandt andet redaktøren fra det franske vinmagasin 
Revue du Vin de France samt fl ere anerkendte sommelierer 
og slotsejere. Steven Spurrier annoncerede resultatet af blind-
smagningen: prisen for bedste hvidvin og bedste rødvin gik 
til Californien! Flere af smagerne så rødt og beskyldte Spur-
rier for at have snydt, og andre franske producenter mente, at 
smagningen var noget værre vås, for ”alle vidste jo, at fransk 
vin var verdens bedste”.

Selv om mange franskmænd fornægtede udfaldet af smag-
ningen, gik nyheden kloden rundt som en løbeild. Fransk vin 
var ikke usårlig! Man kunne også fremstille vine i verdensklas-
se andre steder i verden – endda til langt lavere priser end i 
Frankrig!

Bomberne i Stillehavet 
I 1995 og 1996 annoncerede præsident Jacques Chirac, at 
Frankrig ville foretage prøvesprængninger ved Moruroa-atol-
len i Stillehavet. Verdenssamfundet protesterede højlydt, men 
franskmændene fortsatte ufortrødent. Dette ledte til en global 
boykot af alt, der var fransk, herunder også de franske vine. 
Mange vinnydere, som indtil da kun havde drukket vine fra 

Frankrig, begyndte at drikke vine fra andre lande. Frankrigs 
vin eksport styrtdykkede; inden prøvesprængningerne var 60 %
 af de solgte vine i Danmark fra Frankrig, og umiddelbart efter 
var andelen nede på 40 %. 

Måske havde præsident Chirac regnet med, at eksportmar-
kedet ville vende tilbage til fransk vin et par år efter prøve-
sprængningerne – men det skete ikke. Under boykotten havde 
forbrugerne stiftet bekendtskab med vine fra mange andre 
vinlande, og de havde fået mod på at prøve mere! Fransk vin 
var pludselig ikke så uundværlig som før, og i stedet for at 
genvinde markedsandelene er salgstallene fortsat med at rasle 
ned. De franske vines markedsandele af det danske forbrug er 
i dag ca. 20 %.
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Vin de Pays-vine skal stamme fra et an-
givet område. De fl este Vin de Pays-vine 
kommer fra store regioner, der i størrelse 
minder om danske landsdele. Men der 
laves også Vin de Pays-vine fra mindre 
områder, dels nogle med departements-
angivelse (et fransk departement mod-
svarer nogenlunde en region) og dels 
nogle med angivelse af, hvilken by vinen 
er dyrket ved. 70 % af alle Vin de Pays-
vine laves i Vin de Pays d’Oc, som er en 
region i Languedoc-Roussillon. I Nord-
frankrig skal vinene holde mindst 9 %
alkohol, mens kravet i Sydfrankrig er 10 %. 
Det højest tilladte høstudbytte pr. hektar er 
85 og 90 hektoliter for henholdsvis rød- og 
hvidvine, men nogle af de mindre Vin de 
Pays-områder stiller skrappere krav. De 
enkelte Vin de Pays-områder fastsætter, 
hvilke druesorter deres vine må laves på.

 Vins Délimités de Qualité 
Supérieure -  VDQS
Kategorien Vins Délimités de Qualité Su-
périeure er et slags venteværelse for Vin 
de Pays-områder, som gerne vil hæves 
til AOC-status. Kravene til VDQS-vine-
ne er meget lig dem, der stilles til AOC. 
VDQS-kategorien stiller krav til produk-
tionsområde, alkoholstyrke, druesorter, 
dyrknings- og vinifi kationsmetoder, og 
det maksimale hektar udbytte begrænses 
yderligere i forhold til Vin de Pays. Efter 
nogle år som VDQS forfremmes appel-
lationerne som regel til AOC. VDQS-ka-
tegorien er under afvikling og vil sand-

synligvis helt ophøre med at 
eksistere i 2012.

 Appellation d’Origine Contrôlée - 
 AOC

Appellation d’Origine Contrôlée er den 
højeste kategori i den franske vinlov. Der 
er 3.000 AOC-appellationer i Frankrig, og 
der kommer nye til hvert år. En AOC kan 
dække en hel region som fx Bordeaux el-
ler Alsace. Den kan også dække et distrikt 
som Haut-Médoc, en kommune som 
Margaux, eller en enkelt vinmark i Bour-
gogne som Le Montrachet. Kravene til 
AOC-vinene omfatter produktionsområ-
de, alkoholstyrke, druesorter, dyrknings- 
og vinifi kationsmetoder samt det mak-
simale høstudbytte. Et eksempel på en 
AOC er Margaux AOC, hvis hovedtræk 
er følgende: Vinen skal laves på druerne 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Carmenère, Merlot, Malbec og/eller Pe-
tit Verdot, høstet inden for rammerne af 
kommunen Margaux. Høstudbyttet pr. 
hektar må maksimalt være 45 hektoliter, 
og vinstokkene skal mindst være tre år 
gamle. Alkoholstyrken skal være mindst 
10,5 %, og vinen skal være rød.

I nogle vindistrikter er der desuden 
klassifi kationer, som angiver, hvilke slot-
te eller marker der er de bedste med præ-
dikater som fx Grand Cru eller Premier 
Cru. De mest iøjnefaldende klassifi katio-
ner fi ndes i Bordeaux og Bourgogne, men 
man fi nder dem også i Alsace, Champag-
ne og Provence.
 

Den  franske vinlov

Den franske vinlov blev oprettet i 1935. 
Det var efter ønske fra de franske vinbøn-
der, men også for at vejlede de ofte forvir-
rede forbrugere, at loven blev til. Vinbøn-
derne ville beskytte deres vine, som blev 
skabt af lokale betingelser, gamle traditio-
ner og hårdt arbejde. De så ofte, at deres 
navne blev kopieret på andre vin fl asker 
og ofte med et indhold af meget lavere 
kvalitet. Det var især i distriktet Château-
neuf-du-Pape, at protesterne lød højest.

Vinloven er inddelt i fi re hovedkate-
gorier. Det er INAO (Institut National 
des Appellations d’Origine), der udstik-
ker reglerne og kontrollerer, at de bliver 
overholdt.

 Vin de Table
Vin de Table er den laveste kategori i vin-
loven. Vinene kan komme fra hele Frank-
rig. Er der anført ”Produit en France”, 
er vinen 100 % fransk. Man laver også 
blandingsvine fra EU, hvor det er påført 
med meget små bogstaver på etiketten 
under navnet Vin de Table. Kravene til 
Vin de Table-vinene er få. Vinene skal in-
deholde mellem 8,5 og 15 % alkohol. Pr. 
december 2007 blev det tilladt at oplyse 
både druesort og årgang på Vin de Table 
vine, hvilket tidligere var forbudt.

 Vins de Pays
Der stilles højere krav til Vin de Pays-vine-
ne, som ofte kaldes for landvine på dansk. 
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Høstudbytte
I forbindelse med AOC-appellationerne, 
der gennemgås på de følgende sider, an-
føres det maksimale tilladte høstudbytte 
pr. hektar. Det skal her præciseres, at det 
er basiskravet, på fransk rendement de 
base, der anføres. Hvert år besluttes det 
endelige loft for høstudbyttet, rende-
ment annuel, og det kan meget vel være 
et par hektoliter højere end basiskravet. 
Hertil kommer, at man i de fl este appel-
lationer opererer med PLC, ” Plafond 
limité de classement” (loft begrænset af 
kvaliteten).  PLC skulle egentlig kun bru-
ges til at lempe kravet til høstudbyttet, 
hvis der var tale om en virkelig enestå-
ende årgang, hvor alle druer var af top-
kvalitet. Desværre bruges PLC med alt 
for gavmild hånd, og der gives stort set 
tilladelse til at øge årets rendement an-
nuel med 15-20 % i hver eneste årgang. 

I de senere år har der været en ten-
dens til, at de enkelte appel-

lationer har opgivet 
brugen af PLC.

 Fransk etiketsprog
Vigneron-récoltant - Selvstændig vinbonde, 
som vinificerer druer af egen avl.
Viticulteur-négociant – Vinkøbmand, som vini-
ficerer både selvdyrkede og opkøbte druer.
Cave Vinicole – Et kooperativ.
Mis en bouteille au chateau – Aftappet på slottet.
Grand vin – ”Stor vin”. Reelt en tom floskel. I 
Bordeaux bruges begrebet til at skelne mellem 
slottenes førstevine (grand vin) og andenvine 
(Deuxième vin).

Frankrigs druesorter

I forhold til Italien, hvor man skal kende 
til et hav af druenavne, er franskmæn-
dene ganske fl inke til at bruge et relativt 
begrænset antal druesorter. Lær de vig-
tigste druesorters egenskaber at kende, 
så er du godt rustet til din videre færd 
ud i vinens verden. På de følgende sider 

gennemgås Frankrigs henholdsvis 
grønne og blå druesorter alfabetisk.

Grønne druesorter
 Aligoté 

I Frankrig dyrkes Aligoté især 
i Bourgogne. Vinene er som 

regel ret syrlige, mellem-
fyldige og aromatisk en-
dimensionelle, selv om 
der også laves en lille 
håndfuld vine med en 
vis dybde. Druen går 
også under navnene 
 Troyen Blanc,  Griset 
Blanc og  Malais.

 Auxerrois Blanc 
Undervurderet druesort, som især dyrkes 
i Alsace. Som regel er Auxerrois Blanc-
vine bløde og let frugtige, men nogle få 
ambitiøse vine illustrerer, at druen kan le-
vere lagringsdygtige vine med knitrende 
sprød syre og nuanceret frugt. Druen ken-
des også som  Pinot Auxerrois.

 Bourbolenc
Bourbolenc giver lette, ganske smagsneu-
trale vine med stor syrlighed. Druen må 
indgå i både Châteauneuf-du-Pape og 
hvid Bandol. Bourbolenc kendes også 
som  Clairette Dorée og  Doucillon.

 Camaralet
Sjælden sydvestfransk druesort, kaldes 
også  Camaralet de Lasseube og  Petit 
Camaralet. Camaralet giver vine med en 
kraftig aroma og meget lav syrlighed.

 Clairette
Sydfransk druesort, som giver alkohol-
tunge, syre- og aromafattige vine. Clairet-
te-druen er nok mest kendt for den mous-
serende vin fra byen Die i Rhône, Clairette 
de Die. I Australien kendes druesorten 
som  Blanquette.
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 Colombard
Syrerig, tyndbenet og ret aromafattig 
druesort, som i Frankrig især dyrkes i 
Gascogne. Colombard-vine er kortlivede 
og skal nydes helt unge, mens de endnu 
har en smule frugt og charme. 

 Chardonnay

Verdens mest berømte grønne druesort, 
dyrkes i stort set alle vinlande. I Frankrig 
kendes Chardonnay også som  Aubaine, 
 Beaunois,  Epinette,  Melon d’Arbois og 
 Pinot Chardonnay, og i Østrig kalder 
man den Morillon Blanc. Druesorten 
giver vine med moderat syrlighed, stor 
frugt og stor fylde. Chardonnay-druens 
mest berømte vin er den sagnomspund-
ne Montrachet fra Bourgogne, selv om 
boblevins-entusiaster vil måske mene, 
at dens bedste præstationer kommer fra 
Champagne, hvor druen også spiller en 
vigtig rolle. Chardonnay-druen er vel-
egnet til fadlagring, herunder også lag-
ring på fade af amerikansk eg, som giver 
vinen stor fedme og aromaer af vanilje. 
Især i USA og Australien er man vilde 
med at lave Chardonnay-vine, som sma-
ger som lige dele vin og crème brûlée.

 Chasselas
Druesort af ydmyg kvalitet, som i Frank-
rig dyrkes i Alsace, Loire og Savoie. 
Chasselas giver aromafattige vine med 
middel fylde. Chasselas kendes også fra 
Schweiz, hvor den kaldes  Dorin eller 
 Fendant, samt Tyskland, hvor den kal-
des  Gutedel.

 Chenin Blanc
Dyrkes især i Loire, hvor den også ken-
des som  Franc Blanc,  Pineau de la Loire, 
 Pointu og  Péra. Også meget udbredt i 
Sydafrika, hvor den kaldes  Steen. Che-
nin Blanc giver vine med stor syrlighed 
og frugtsødme (eller høj alkohol, hvis 
sukkeret gæres ud). Druesorten er ikke 
mindst velegnet til ædelsøde vine; de 
bedste eksempler må være Quarts de 
Chaume og Bonnezeaux fra Loire.

 Folle Blanche
Produktiv druesort, som hovedsageligt an-
vendes til vin, der skal destilleres (blandt 
andet Cognac og Armagnac). I Loire kalder 
man den for  Gros Plant, i Sydfrankrig hed-
der den  Picpoul, og i Spanien kaldes den 
 Picapoll. Stille hvidvine på Folle Blanche 
er lette og meget syrlige.

 Gewürztraminer

Gewürztraminerens meget parfumerede, 
frugtige duft gør den til en af de nemme-
ste druer at genkende. Vinene er fyldige, 
og syreniveauet er lavt. Gewürztraminer 
kendes først og fremmest fra Alsace, hvor 
den kan levere nogle ekstremt karakter-
fulde vine, både i tørre, men så sandelig 
også i senthøstede eller ædelsøde ver-
sioner. Druen dyrkes også med succes i 
Norditalien, hvor Gewürztramineren op-
rindeligt stammer fra. I de seneste år er 
druen også dukket op på New Zealand, 
og resultaterne er meget lovende.

 Grenache Blanc
Det er ikke fastslået, hvorvidt Grenache 
Blanc er en grøn variant af den blå Grena-
che, eller om de kun har navnet til fælles. 
Druesorten dyrkes især i Sydfrankrig og 
i Nordspanien, hvor den giver fedmeful-
de, alkoholrige vine, som ofte har en lidt 
limagtig aroma i deres ungdom.

 Grenache Gris
En sydfransk, mørkskindet druesort. Gre-
nache Gris menes at være en nær slægtning 
til Grenache. Druesorten anvendes til at 
lave ganske ganske fyldige hvidvine med 
moderat syre og en ret anonym aromapro-
fi l. Kendes som  Garnacha Rosa i Spanien.

 Gros Manseng
Sydvestfransk drue, som giver interes-
sante vine med krydret bærfrugt og en 
tænderskærende høj syrlighed. Gros 
Manseng er sandsynligvis nært beslæg-
tet med Petit Manseng. Som navnet an-
tyder, er druerne på Gros Manseng stør-
re end på Petit Manseng. Gros Manseng 
er generelt også mere produktiv.

 Jacquère
Dyrkes stort set kun i Savoie. Jacquère 
giver lette, syrlige vine med en fi n ci-
trusaroma. Druen kaldes også  Molette.

 Lauzet
Syrerig, aromafattig druesort fra det 
sydvestlige Frankrig, hvor den indgår i 
hvidvinen fra Jurançon AOC.

 Len de l’El
Kendes stort set kun fra Gaillac i Sud-
Ouest. Len de l’El giver fyldige, syrefat-
tige vine, der ville virke klodsede, hvis 
ikke man tilsatte dem et skud af den sy-
rerige Mauzac.

 Maccabeu
Maccabeu dyrkes navnlig i Languedoc-
Roussillon, hvor den ikke mindst bruges 

61025-1vinbog.indb   39 02-03-2011   13:00:39




