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Det siler ned. Landskabet er gråt, og både Alice og jeg er i reg-
ntøj fra top til tå. To små mørke skikkelser der går med bøjede 
rygge over vinstokkene og binder de nybeskårne “baguettes” 
– årets druebærende grene – op i buer på wirene. Det er først 
i april, og regnen gør de våde grene lette at sno; rundt om 
stålwiren, et forsigtigt bræk flere steder i grenens længde, så 
plantesaften kun langsomt når enden, og så trækker man spid-
sen af baguetten ned på den anden side af den nederste wire 
og fastgør den med lidt snor og et kroget redskab, der surrer 
snoren fast. Fugten gør dem mere smidige at bøje om wiren 
end forleden, da solen havde strålet en fuld dag, og mange 
af grenene føltes skrøbeligt tørre. En halv række er jeg nået 
igennem, før jeg bliver uopmærksom. Knæk. Det giver et gip i 
mig. “Undskyld!” ryger det ud af munden på mig, og skuldrene 
trækker sig automatisk op til ørene i en blanding af forskræk-
kelse og skam. Vinstokkens eneste baguette er brækket om-
trent fem centimenter fra stammen, og jeg må klippe grenen af 
ved bruddet, så det kun er to knopper snarere end otte, der kan 
give druer i år. Ganske forsigtigt binder jeg den lille grenstump 
til wiren, inden jeg går videre til næste stok og med fornyet 
varsomhed fortsætter arbejdet.

Jeg har flere gange hørt Alice på lignende vis sige undsky-
ld til en vinstok, og jeg har ikke længere tal på, hvor mange 
vinstokke jeg selv har sagt undskyld til, når grene er knækket, 
eller knopper er faldet af, mens jeg har arbejdet med dem. 
Alice er uddannet viningeniør fra Ecole Nationale Supérieure 
des Sciences Agronomiques i Bordeaux (ENITA), men har med 
egne ord forladt alt, hvad hun har lært. Hun var ikke særlig op-
mærksom på “økologien,” som hun siger, før hun selv begyndte 
at lave vin. Det var en følsomhed, der blev vakt i hende som 
følge af de kropslige erfaringer i marken. “I maj måned går 
jeg gennem alle markerne og gnubber knopperne af stokken, 
for at plantesaften ikke skal rende ud i dem, men direkte op i 
druerne,” fortæller hun en dag. “Nabobønderne må tro, jeg er 
tosset – alle de timer. De kan jo se jeg går heroppe, men de 
kan ikke se, hvad jeg laver, og man kan jo ikke umiddelbart 
se en forskel. Men det er sympatisk, synes jeg, at gå på knæ 
gennem marken, røre ved alle stokkene, arbejde fysisk med 
jorden – hakke græsset fri, luge, vende jorden, snarere end at 
gå oprejst gennem marken og hælde kemisk ukrudtsfjerner 
ud.”  Hun puster sig op og illustrerer, hvordan man ser ud, når 
man hælder kemikalier ud og må gå i et rask tempo gennem 
marken: “Jeg er menneske. Og så kan man sove trygt velvi-
dende, at kemikalierne gør arbejdet for en.” Alice har et ønske 
om ikke at være hævet over planterne i sine marker – hellere 
end at gå oprejst og hælde kemikalier ud, vil hun gøre det 
hårde arbejde selv, manuelt, og mærke alle vinstokkene, en eft-
er en.

Når vi taler om vin, glemmer vi tit vinstokkene. Vi taler om 
smagsnoter, om beruselse, om vindistrikter og om vinbønder. 
Men kun sjældent bliver der talt om den sjælfulde lille plante, 
som det hele i sidste ende afhænger af. Et undskyld er på sin 
plads. Der er andre måder at være i verden på end den menne-
skelige – og der er tidspunkter, hvor det er vigtigt, at vinbønder 
såvel som vindrikkere lever sig ind i “de andres” sted. Eller i 
det mindste anerkender, at vinstokke også er sjælfulde væsen-
er, der reagerer på deres omgivelser, ligesom os, og fortjener 
vores opmærksomhed.

Metamorfoser i vinmarken
En sen eftermiddag i marts går jeg sammen med Patrick langs 
rækkerne i hans yndlingsvinmark. Den han selv har plantet. Pat-
rick er den første vinbonde til at dyrke dette stykke jord, og 
vinstokkene står som små buske. Det er atypisk for en vinmark 
i Loiredalen. De er ikke bundet på stålwire som på markerne 
omkring: “Det er mit ideal for vinmarken,” siger han. I et par 
af hans andre marker er det lykkedes ham at fjerne wire-sys-
temet. Men det tager mange år at komme af med, siger han. 
Han klipper stokkene godt ned, så flere af dem forhåbentlig 
engang kan stå selv. Når stokkene står helt tæt ved jorden, så 
de har god kontakt med den, forklarer han og viser, hvordan 
plantesaften kan løbe direkte op af stokken og ud i druerne, 
når de er beskåret som små buske – og direkte tilbage igen, 
når druerne er plukket. 

“Når man beskærer, skal man tænke, at alle vinstokkene er 
forskellige,” forklarer han og begynder at hoppe fra vinstok til 
vinstok med armene bredt ud i de små buskes bredte: “Se! Dén 
er forskellig fra dén, som er forskellig fra dén, som er forskellig 
fra dén,” siger han med et stort grin og slutter af med pege-
fingeren flyvende i vejret: “Og ikke to skal beskæres ens! Når 
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en geologisk kraft. I en antropocæn kontekst er mennesket en 
ambivalent figur med en handlekraft, der er forstørret op til at 
kunne favne og true hele planeten. Vi bliver betragtet som den 
primære agent, der driver klimaforandringer, masseudrydelser 
og omfattende destruktion af økosystemer omkring på kloden. 
I en tid som denne synes det derfor bydende nødvendigt, at 
vi genovervejer den måde vi tidligere har set andre arter på 
– navnlig som noget radikalt andet, noget lavere og mindre 
sjælfuldt end os selv.

Den amerikanske antropolog Eduardo Kohns tanker om Runa- 
folkets “sjæleteori” er inspirerende til at forestille sig en ny 
måde at forholde sig til andre arter på. Ifølge Runa-folket har 
man kun en sjæl, når man kan genkende den andens sjæl. Du 
kan ikke være alene om at have en sjæl, fordi det er anerken-
delsen af, at den anden har en sjæl, der giver dig en sjæl, og 
det er dét, der i sidste ende skaber dig som individ: Evnen til 
at genkende den anden som et individ. Men den evne kan 
man miste. Det er en opmærksomhed, der kan gå tabt. Vor tids 
etiske praksis bunder efter min bedste overbevisning i at styrke 
denne form for opmærksomhed. Vi må som art blive bedre 
til at forstå, hvorledes vi kan sameksistere og interagere med 
andre arter på vores planet uden at destruere dem, hvis vi selv 
som art vil overleve denne antropocæne era. Deri spiller vores 
egne og andre arters sjæle, vil jeg mene, en vigtig rolle. Vi må 
blive bedre til at se hinanden.

Patricks opfordring til mig om at “blive vinstok” er derfor måske 
ikke så tosset, som det umiddelbart kunne lyde. Det drejer sig 
om at overtage vinstokkens udsigtspunkt – vi må blive vinstok-
ken for bedst at forstå, hvilke grene der fra vinstokkens eget 
perspektiv ville være de rigtige at beskære for at sikre den et 
godt liv fremover. Vi må sætte os i vinstokkens sted. Han un-
derstreger, at der ikke er bestemte forudgående regler, som 
kategorisk skal trækkes “ned over” alle vinstokke. Det vigtige er, 
at se hver vinstok, som det den er – alle er forskellige og ikke 
to skal beskæres ens, som han siger. Vores kroppe begrænser 
almindeligvis den position, vi ser verden fra. Patricks beskri-
velse af sin datters dans omkring vinstokkene synes at indikere, 
at det blandt andet er en kropslig modifikation, der skal til, for 
at man for alvor lykkedes. Hendes dans er en art kropslig lykke, 
som jeg tager som tegn på, at hun selv har en stærk oplevelse 
af at mærke vinstokkens sjæl. Så stærk at den manifesterer 
sig i hendes krop. Og selvom det var med omvendt fortegn, 
mener jeg, at noget lignende var på fære, da jeg selv fór sam-
men og sagde undskyld til en vinstok, dér i vinmarken i Jura. 
Hændelsen vidner om, at jeg for en stund modificerede mit 
eget udsigtspunkt – jeg glemte mig selv – i det til tider repete-
tive arbejde med at binde vinstokkenes grene op på wirene. 
Denne tilstand bliver jeg med ét revet ud af, idet vinstokkens 
gren knækkede. Jeg mærkede – på min egen krop – at det, der 
netop skete, ikke var godt for vinstokken. Almindeligvis udgør 
vores kroppe en grænse mellem os selv og andre. Men denne 
grænse kan overskrides, når vi farer sammen i skam og skyld 
eller danser glædesdans om vinstokkene. 

Det modsatte af at leve sig ind i en plantes sted, blev jeg gjort 
opmærksom på en dag hos Patrick, hvor jeg overhørte ham 
skælde en sommelier ud, fordi denne tankeløst trådte på et lille 
træ i udkanten af en af vinmarkerne. Sommelieren så ikke det 
lille træs liv, og blev behørigt irettesat. Hvordan vi ser planterne, 
vinstokkene, det levende omkring os, betyder noget – det bliver 
tydeligt i mødet med vinbønder som Alice og Patrick i deres 
kritik af konventionel vinproduktion og i deres samvittighedsful-
de og nænsomme arbejde i vinmarkerne.

du kommer og beskærer med mig, vil jeg bede dig om at blive 
vinstokken. Når man er vinstokken kan den guide én,” siger han, 
“man må være rolig og blive vinstokken. Hvis du gør det godt – 
hvis du lytter og forstår den, så vil den takke dig”. Samme aften 
bemærker han, at der stadig gælder visse regler, når man skal 
beskære. Man beskærer alle de druebærende grene, så der er 
to knopper på hver, det ved man virker, siger han og fortæller 
om sin ældste datter, der fra tid til anden hjælper ham med ar-
bejdet i marken. “Se far!” kan hun råbe og så danser hun rundt 
om stokkene, mens hun beskærer.

At blive vinstok – hvilken tanke. Almindeligvis, når folk har 
talt om metamorfoser, at mennesker for eksempel kan blive 
planter eller omvendt, eller på anden vis har tillagt andre arter 
et indre, der er identitisk med deres eget, har man indenfor 
vestlig videnskab som regel betragtet det som simpel overtro. 
Det er blevet forstået enten som udtryk for et opgør med det 
logiske, en manglende evne til at adskille det reelle fra myter 
og løgne, eller man har betragtet det som rene sprogfigurer 
og metaforer. Men en vending er igang, hvor også videnska-
ben bliver mere sjæletro. Vi befinder os i en ny epoke i jordens 
historie. ‘Det antropocæne’ har kemiker Paul Crutzen og biolog 
Eugene Stoermer døbt denne era, som de mener påbegyndtes 
for omtrent tohundrede år siden, og som de har karakteriseret 
ved, at menneskets aktiviteter gradvist har vokset sig til at blive 
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