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Några stolpar till ett litet föredrag, ”Romarna och vinet” av Eva Håkansson;

framfört för en av latingrupperna, Uppsala senioruniversitet, mars 2014

In vino veritas – in aqua sanitas

Nemo enim fere saltat sobrius, nihil forte insanit

Svårt att finna något om enskilda människors och familjers dryckesvanor.

Men lite om vinets ursprung, odling och bruk skall jag försöka redogöra för.

Växten vindruva heter Vitis vinifera och finns i 8 000 namngivna sorter, 1 000 är

lämpliga för vinframställning varav c:a 30 för s k stora viner.

Det första Noak planterade efter syndafloden var en vingård, enl Gamla

testamentet. Man räknar nu att vinrankans ursprung är i Kaukasus med möjlig

parallellutveckling i Mesopotamien. Och man tror att det kan ha varit c:a 6 000

f Kr. Därefter långsam spridning västerut. I Egypten har man funnit bevis för

vinodling 3 000 f Kr.

När grekerna koloniserade Medelhavsområdet, 1 000  - 600 f Kr, förde man

alltid med sig vinplantor, men det fanns även vilda plantor i Provence. Just i

Provence och i Italien ansåg de att de bästa odlingsplatserna fanns. Och vinerna

från Italien blev för grekerna en viktig kolonialvara. Italien kallades  t o m

Oenotria = Vinlandet. Än i dag finns odlingar kvar på dessa gamla sluttningar t

ex Greco di Tufo i syditalien. Etruskerna odlade även vin, i Toscana, och där har

man påträffat den äldsta amforan med korkpropp från 600-talet f Kr. På 270-

talet f Kr lade romarna under sig de grekiska odlingarna i södra Italien och

vinhanteringen blomstrade. I ruinerna efter Pompeji finns rester av c:a 200

vinbarer, en del med prislista: ”För en ass får du vin, För två får du det bästa,

För fyra Falernervin.”

Men hur smakade då dessa viner? Var de enligt vårt mått mätt goda?
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Ja, man vet att 121 f Kr var ett rekordår – allra bästa årgång för italienska viner.

Lucius Opimius var consul och Plinius d ä säger, att även 200 år efteråt gick det

att få tag i s k opimiskt vin – nu med honungslik konsistens och sträv boquet;

blandat med annat vin - delikat. På Caligulas tid (160 år efter skörd) fick man

betala 16 960 sestertier (=510 000 kr) för 2 liter. Falernervin – alltså från dessa

trakter var under första århundradet e Kr populärt och det starkaste – enl.

Plinius d ä kunde man tända eld på det.

Framställning:

Till en början trampade man de skördade druvor för att utvinna saften. Och

denna den första saften var den mest värdefulla och troddes ha goda

medicinska egenskaper. Efter hand utvecklades vinpressar, mer och mer

sinnrika, som jag inte kan beskriva. Med dessa pressar kunde druvorna pressas

upp till 3 gånger. Saften från snare pressningar var av låg kvalitet, sträv och

innehöll mycket garvsyra; benämndes lora. Druvsaften lagrades efter

pressningen i stora kärl av stengods, dolium. Där jäste vinet mellan 2 och 4

veckor för att därefter föras över till amforor. Vita viner mognade ofta med

krita eller marmor för att minska surheten. Ofta utsattes vinet för hög kokning;

hade en viss konserverande effekt. Man ville gärna ha vinet sött och man

tillsatte mycket honung, men även bly!

Sött vitt vin ansågs vara det allra finaste – och mycket alkoholrika. De dracks

oftast spädda med varmt vatten, många gånger havsvatten. Precis som i

Grekland smaksatte man ofta viner med kryddor eller lagrade dem i kärl klädda

med resin. Eller så planterade man t ex lavendel eller timjan i vingårdarna. En

annan metod var att lagra amfororna i rökkammare, fumarium. Lagringstiden

var viktig och reglerades i lag. De finaste vinerna var förbehållna överklassen.

Sedan kom posca , en blandning av surt vin och vatten. Föredrogs av soldater,

bl a pga dess låga alkoholhalt. Mängden reglerades i Corpus Juris civilis, 1 liter

om dagen. Den lägsta kvaliteten, lora, var för slavarna. Både posca och lora var

röda viner och var tillgängliga för allmänheten.

Bruk av vin:

Den tidigare romerska kulturen var influerad av Grekland, där vinet hade

religiös och medicinsk betydelse. Snart började dock en demokratisk process

och vin började anses som en nödvändig ingrediens i vardagslivet för varje
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medborgare. Cato ansåg att t o m slavar borde han en veckoranson på 5 liter

för att stärka dem. Mestadels ansågs vin ha en massa goda medicinska

egenskaper och hade förmågan att kunna bota det mesta från depression till

gikt. Men man var också medveten om vissa negativa effekter. Under

tvåhundratalet f kr började vin användas vid måltider, då maten övergick från

mycket gröt och välling till att vara brödbaserad.

Vin och religion:

Vi har hört talas om baccanaler – vilda fester med mycket vin  - hyllning till

Bacchus – liksom dionysoskulten i Grekland. Dessa förbjöds redan 186 f Kr men

eftersom de pågick i hemlighet upphävde Cato förbudet.

Ett tidigt exempel är en Dionysos-parad i Alexandria 310 f kr,där en vagn

dragen av 600 män hade en vinpress fylld med druvor 11m lång och 6,5 m bred.

Efter i paraden kom en vagn med en stor lägel (vinsäck) gjord av leopardhudar,

fylld med 135 000 l vin. 600 karlar rullade även den vagnen. Och 120 satyrer

och silener dansade efter.

Vin betraktades som en mycket demokratisk dryck, fanns överallt. Lika för

slavar, bönder, kvinnor och aristokratin. Men stor tveksamhet för kvinnor –

bruk/missbruk var skäl till skilsmässa. Dock under första århundradet f Kr

mildrades dessa omdömen. Men under baccanalerna deltog många kvinnor.

Många av de kända romerska författarna har utförligt beskrivit om vinodling

och vinframställning. Om detta kan säkert många föredrag hållas


