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Vinappellationen Châteauneuf-
du-Pape är välkänd sedan lång 
tid. Men utan de nio påvarna 
som en gång hade sitt säte i 
Avignon, hade vi idag inte haft 
detta berömda vin. Men vad hade 
påvarna med vinet att göra?

Vinet som gav påvarna 
makt och pengar

Appellationen består idag av or-
terna Orange, Bédarrides, Sor-
gues och Courthézon, samt givet-

vis byn Châteauneuf-du-Pape. Området 
kring södra Rhône har varit känt för sin 
vinodling sedan romartiden. I den kar-
ga jorden, med ett övre lager med tjugo 
centimeter torra rullstenar och därun-
der jord och lera blandat med stenar, 
växer knappast något annat än vin.  Vin-
rankorna får leta sig ner efter vatten ge-
nom den torra, varma och karga marken 
och ger bara ett begränsat skördeuttag. 
Det är det som är en av hemligheterna 
bakom det smakrika, fylliga och nyans-
rika vinet. Och det var med påvarna 
under 1300-talet som guldåldern för 
vinodlingen i regionen började. Den pe-
rioden pågår än.

Grenache, huvuddruvan i Châteauneuf-du-Pape, trivs där den får lida lite. 
Och vinrankorna lär få lida i den torra, karga och varma marken men ger i gengäld ett uppskattat vin. Foto:  Wikimedia

Châteauneuf-du-Pape kännetecknas oftast 
av kraftfulla, smakrika och lagringståliga 

viner, men så har det inte alltid varit. 
I gamla tider var vinet härifrån betydligt 

lättare och dracks ungt. Foto: GB

Påven Johannes XXII som 72 år gammal 
valdes för att han ansågs skröplig, kom att 
bli 90 år och lade bland annat grunden till 

vinregionen Châteauneuf-du-Pape. 
Foto: Wikipedia

Slottet Johannes XXII lät bygga stod kvar fram 
till augusti 1944 då det bombades av engels-
männen. Tyskarna hade då använt det som 
ammunitionslager. Idag är det en symbol för 

vinregionen. Foto: Wikimedia

Vinflaskorna från Châteauneuf-du-Pape 
pryds av Kyrkostaten Venaissins vapen 

med Sankte Pers nycklar inpressat i glaset. 
Ett minne från påvetiden. Foto: Wikipedia

Påven och Avignon
Påven har normalt sitt säte i Rom, men 
under en orolig period på 1300-talet 
vägrade den nyvalde påven, fransman-
nen Clemens V, att bosätta sig i Rom. 
Där härjade komplotter och han fruk-
tade för sitt liv. Istället accepterade han 
erbjudandet från den franske kungen, 
Filip den Sköne, att slå sig ner i Avig-
non. Avignon tillhörde då inte Frank-
rike, utan den fristående kyrkostaten 
Venaissin, så för Clemens var beslutet 

lätt. Och han kom att följas av ytterliga-
re åtta påvar i Avignon.

Vinets roll
I huvudsak var vin på den tiden en dryck 
med religiös anknytning och då inte en-
bart för nattvarden. Med påvens närvaro 
sköt vinkonsumtionen i höjden rejält! 
Konsumtionen i påvepalatset uppgick till 
cirka två och en halv liter per dag och per-
son. Jämförelsevis konsumerade munkar-
na drygt en liter per dag och allmänheten 
cirka sjuttiofem centiliter. Och tack vare 
de nio påvarna som drack, bjöd och festa-
de på vin, blev påvarnas vin berömt.

Vinodlande påve
Clemens V anlade den första påvliga 
vinodlingen. Clemens ägde dessutom 
en egen vingård i Pessac-Léognan (Bor-
deaux) som än idag är i bruk under hans 
namn, Château Pape Clément. Själv-
klart drack han sina egna viner men 
hade också en förkärlek för bourgogne.

Johannes och Châteauneuf-du-Pape
När Clemens dog hade konsiliet svårt att 
enas om ny påve. Efter ett par år av gräl 

enades de till slut om Johannes XXII, 
som var i 70-årsåldern och skröplig. 
Man antog att han snart skulle dö, men 
skulle ge dem tid att enas om en annan 
och lämpligare påve. Men Johannes var 
starkare än någon trott. Han levde ytter-
ligare 18 år. Han avskydde det lisman-
de hovfolket och i sitt sökande efter en 
lämplig plats som var tillräckligt långt 
bort för att avskräcka dem och andra 
snyltare, men tillräckligt nära för en ku-
rir att ta sig till och från Avignon under 
dagen, fann han byn Châteauneuf. Där 
lät han bygga ett nytt palats som kom att 
bli Avignonpåvarnas sommarresidens. 
Hit lät han också ta vinodlare från sin 
hemort, Cahors, för att utveckla vinod-
lingen runt sitt nya slott. Vinet servera-
des på fester och mottagningar och blev 
känt som ”Vin du Pape”, påvens vin.  
Begreppet ”Vin du Pape” öppnade dör-
rarna för vinet till Europas nobless och 
kungahus. En tid senare upptog vinod-
lingarna cirka 45 % av all mark och vinet 
kom även till annan nytta. Då Innocen-
tius VI påbörjade bygget av stadsmuren 
i Avignon, finansierade han detta med 
att införa en vinskatt. Vin fanns det ju 
gott om, så pengarna flödade in.

Vindrickande till döds
Påven Clemens VI älskade prålighet och 
lät bygga nuvarande påvepalatset i Avig-
non där han också odlade sitt eget pre-
stigevin. Vid den tiden tillsattes ofta bly 
i vinet för att ge det en sötma samt göra 
det mindre surt. Men med mängden 
vin som Clemens drack blev det fatalt. 
Han dog av gikt orsakad av långvarig 
överkonsumtion av blyat vin. Han var 
dessvärre inte den ende påven som dog 
av denna åkomma. Även Gregorius XI 
drabbades och dog av bly-gikt.

Påven flyttar men vinet består
1376 bestämde sig Gregorius XI för att 
flytta tillbaka till Rom. Två år senare 
dog han, i gikt, och efter hans död upp-
stod en schism som ledde till en period 
med motpåvar i Avignon, vilket pågick 
en bit in i 1400-talet. Påvarna i Rom och 
Avignon bannlyste varandra, men inte 
hjälpte det! Då påvedömet i Avignon 
slutligen avvecklades förlorade regi-
onen mycket av sin glans - men vinets 
glans lever kvar än idag. 

Vin med många namn
Från att ha kallats ”Påvens vin”, såldes 
det på 1700-talet under beteckning-
en ”Vin från Avignon”. Fram till första 
världskriget såldes vinet även i bulk till 
Bourgogne där det blandades i bour-
gognevinet för att ge det mer kraft och 
alkohol. Först 1893 fick orten Château-
neuf sitt legendariska namn Château-
neuf-du-Pape som också gav vinet sitt 
nuvarande namn. 

Châteauneuf-du-Pape skyddas 
– mot flygande tefat
Vinet blev med tiden oerhört eftertrak-
tat och i början av 1900-talet förekom 
omfattande förfalskningar där man an-
gav Châteauneuf-du-Pape. För att kom-
ma tillrätta med fusket infördes 1923 
strikta regler för tillåtna druvor, alko-
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 VINAPPELLATIONEN 
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE: 

Produktionsyta: 3 134 ha
Genomsnittligt skördeuttag: 
cirka 32 hl/ha
Årlig produktion: 95 000 hl 
12 500 000 buteljer/år 
Antal godkända druvor: 18 
Antal producenter: 290 
Vin: 93 % är rött vin, 7 % vitt vin
• 25 % bio-vin
• 76 % går på export

DE NIO PÅVARNA I AVIGNON: 

Avignonpåvedömet:
Clemens V  1305 – 1314
Johannes XXII  1316 – 1334
Benedictus XII  1334 – 1342
Clemens VI  1342 – 1352
Innocentius VI  1352 – 1362
Urban V   1362 – 1370
Gregorius XI  1370 – 1378 
(med säte i Rom 1377-78)

Motpåvarna i Avignon parallellt 
med påvarna i Rom:
Clemens VII  1378 – 1394
Benedictus XIII  1394 - 1429 

holhalt, tillverkningsmetod, skördeut-
tag med mera. Dessa regler ledde i sin 
tur till att Frankrike successivt införde 
liknande system på andra regioner och 
AOC-systemet var fött. Idag säger man 
AOP, Appellation d’Origine Protégée.

Men byn Châteauneuf-du-Pape ville 
skydda sitt vin ytterligare. 1954 infördes 
därför en lag med förbud för flygande 
tefat att flyga över byn, landa eller starta 
i byn. Lagen finns faktiskt fortfarande 
kvar! Och de flygande tefaten håller sig 
undan.


