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Syrahs franska ursprung. 

Det är säkert många som har läst, och hört, att Syrahdruvans ursprung är Mellersta Östern och den Iranska 
staden Shiraz, vilket är den i särklass vanligaste ursprungsförklaringen. Andra förklaringar till "rötterna" har varit 
att druvan härstammar från Syracuse på Sicilien och introducerades i Frankrike av romerska legioner, eller att 
den kom från Cypern med korsriddare. Hur som helst så har många, framförallt franska vinproducenter, länge 
hävdat att druvan faktiskt är en inhemsk fransk varietet och ingenting annat. 

Det har visat sig - en gång för alla - att fransmännen hade rätt. Syrah är en inhemsk fransk varietet (naturlig 
korsning), och dess närmaste släktingar (föräldrarna) är Mondeuse blanche och Dureza, båda helfranska 
inhemska druvsorter. [ref.1] 

Det är professor Carole Meredith, universitetet i Davis, Kalifornien och Jean-Michel Boursiquot, L'Ecole Nationale 
Superiore Agronomique de Monpellier, som presenterade resultatet från sina DNA-studier i juli 1998 vid "VII 
International Symposium on Grapevine Genetics and Breeding" i Montpellier, Frankrike. Ett resultat som dock 
publicerats först maj 2000. 

Man började att studera 32 st sk DNA-markerare på samma sätt som man testar och visar släktskap mellan 
människor. Normalt så behöver man inte mer än 25 markerare för att visa att ett släktskap existerar, och i det här 
fallet så har man till slut använt 50 DNA-markerare, vilket gör att det inte längre finns plats för några tvivel. 

Vad är då Mondeuse blanche och Dureza för druvsorter? Mondeuse blanche är en lokal grön druva som 
framförallt odlas väster om Bourgogne/Rhône, i Savoie och Bugey. Bugey, väster om Savoie, är ett tämligen 
okänt vinområde som ligger längs med Rhônefloden, mellan Lyon och Geneve, och är klassat som VDQS (Vins 
du Bugey). Här gör man druvspecifika vita och röda viner som konsumeras lokalt, däribland alltså vin på 
Mondeuse blanc. Observera att Mondeuse blanche inte en vit mutation av Mondeuse noir, möjligtvis en kusin 
[ref.2-3]. Dureza är däremot en mörkt röd druva som odlas i departementet (och lantvinsregionen) Ardèche som 
ligger väster om Rhônefloden (mellan norra och södra Rhône). Vinerna saluförs som lantviner, Vins de Pays des 
Coteaux de l'Ardèche. 

Det var för övrigt professor Meredith, tillsammans med J.E. Bowers, som 1997 visade att Cabernet Sauvignon är 
en korsning mellan Cabernet Franc och Sauvignon Blanc. [ref.4] 

Den enda vinbok som länge var uppdaterad och korrekt när det gäller båda dessa ursprung är Jancis Robinson's 
eminenta uppslagsverk - The Oxford Companion to Wine, 2nd edition: "Syrah's origins have been the subject of 
much debate and hypothesis, its name conveniently suggesting some relationship to either Syracuse in Sicily or 
the Shiraz of Ancient Persia, whence the crusaders could have brought it back in their saddle bags. A more 
recent theory is that Syrah is indigenous, a direct descendant of the vine family Vitis allobrogica recognized as 
producing fine wine in the Rhône since Roman times. Evinced as evidence for this is that Syrah can vary 
enormously even in the relatively limited vineyards of the northern Rhône and that the varieties of this sector of 
France, incluing those up river in Savoie, are very particular. Strong similariteies between Syrah and Mondeuse, 
which could also be a local selection of Vitis allobrogica, have been noted. DNA fingerprinting analysis in 1998 
suggested that Syrah may be the progeny of Dureza and Mondeuse blanche." [ref.3] 

Vin&Mat publicerade så sent som 2002 en artikel om just att Syrah skulle komma från mellersta östern, och tv4's 
"egen" vinskribent Bengt Frithiofsson hävdade detta i ett tv program så sent som 2005. När jag påtalade detta för 
tv4 så fick jag ett mail av Frithiofsson där han hävdar att han tycker att mellersta östern historien är överlägset 
mer underhållande än den vetenskapliga korrekta (ovan). Jag tolkar detta som han vet vad som är sant och riktigt 
men ändå påstår något annat för att det är mer underhållande. Ett märkligt beteende i så fall...  
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