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Ett av Bollingers vinfält är ett av de få 
som klarade sig från vinlusens härjningar. 

Bollinger är James Bonds champagne.

Tag gärna en extra övernattning i Champagne för att bli bekant med trakten och drycken.
Foto: Atout France/Michel Angot

Finns det något mer lockande på 
väg till Medelhavet än en stop-
over i Champagne. Inte bara för 
drycken utan också för landskap- 
ets böljande skönhet. Ett råd är 
att ta en tuff första dagsetapp till 
Épernay och ägna ett par dagar 
åt champagne. 

Champagne:

Dryckernas dryck 
i böljande landskap

Reims är den stad som oftast för-
knippas med Champagne. Men 
Épernay är den självklara orten 

att rotera kring. Staden har 25 000 in-
vånare. Längs huvudgatan, naturligtvis 
heter den Avenue de Champagne, ligger 
de stora märkena Moët & Chandon, Pol 
Roger och Eugène Mercier. Här bevitt-
nade vi en septemberkväll ett fantastiskt 
ljusspel på en av de eleganta patricier-
husens vackra fasader.

Hos Moët & Chandon kan man göra ett 
besök i deras imponerande vinkällare. 
Men frågan är om man inte upplever 
champagne bäst med besök i någon av 
de små byarna runt om i landskapet. 
Det finns 16 000 vinodlare i distriktet. 
Knappt 5 000 av dessa säljer under egen 
etikett. Det är ett stort nöje att besöka 
någon av dessa små producenter, som 
odlat champagne i flera generationer. 
Stolta fransmän visar gärna upp hur de 
utvecklar sitt eget märke.

Äkta champagne bara i champagne
Champagne är varumärkesskyddat. 
CIVIC, Comité Interprofessionnel du 
vin de Champagne, är organisationen 
som vaktar varumärket och slår till 
på varje försök att utnyttja kraften i 
champagne. Vinet måste komma från 
distriktet. Mellanrubriken är dock nå-
got missvisande. I USA finns några 
märken, som har fått rättigheten att 
kallas champagne, men de får inte säl-
jas utanför landet. 

Andra mousserande viner kan framstäl-
las med samma metod som champagne, 
men får aldrig kallas champagne. Cré-
mant och cava är exempel på detta. Sekt, 
spumante och prosecco kan framstäl-
las enligt champagnemetoden men kan 
också ha andra framställningsmetoder. 
Några av dem kan möjligtvis närma sig 
champagne i smak men når aldrig ända 
fram. Men bubblorna kan ju ändå bidra 
till feststämning.

Det är främst tre druvsorter, som är 
grunden i drycken; chardonnay, pinot 
noir och pinot meunier. 

Bonds champagne
Den lilla byn Ay är värd ett besök. Här 
har vi hittat en bra producent av cham-
pagne Henri Goutorbe, mindre känd än 
Bollinger, som också har sin bas i Ay.

Det böljande landskapet i Champagne har en lugnande påverkan på en stressad förare 
på väg mot Medelhavet. Foto: Atout France/Olivier Roux

Bollinger blev James Bonds champagne. 
Ett besök på gården var ett av de mest 
fantastiska vi varit med om. Deras vin-
källare är enorm och den guidning vi fick 
var imponerande. På gården finns också 
ett av de få vinfält i Frankrike, som helt 
skonades från vinlusens härjningar.

Alltid champagne för Lily
Bollinger grundades 1829 och ägs idag 
av femte generationen. Änkan efter Ja-
ques Bollinger, känd som Lily, tog över 
och drev företaget mellan 1941 och 1971. 
Hon är känd för ett antal citat. Det mest 
kända är:

”Jag dricker champagne när jag är 
glad och när jag är ledsen. Ibland 
dricker jag det i enrum. I sällskap tyck-
er jag det är obligatoriskt. Jag smut-
tar lite på det om jag inte är hungrig 
och dricker det om jag är hungrig. An-
nars rör jag det inte – om jag inte är 
törstig förstås.”

Om man vill besöka Bollinger är det 
klokt att söka kontakt med dem någon 
månad innan.

Charmen i Bouzy
En annan liten by vi lärt oss uppskatta 
är Bouzy. Byn har bara något tusental 
invånare, men även här hittar man någ-
ra bra odlare. Mitt inne i byn har Her-
bert Beaufort, en ytterst trevlig man, sin 
vingård.  

Vill man förkovra sig i champagnens his-
toria är det lilla vinmuseet i Versenay, en 
liten by också den med 1 000 invåna-
re, värt ett besök. Det ligger i en vacker 
byggnad och guidningen sker om man så 
vill via perfekt engelska i lurarna. 

Krister Göranson
kg@31cc.se

Mina  
smultronställen

Man behöver inte sträck-
köra mellan Medelhavet 

och Sverige.
Krister Göranson fortsätter 

att dela med sig 
av sina smultronställen 

värda att stanna på.

Tips: 

Till Épernay är det strax under 900 km 
från Kiel. Kan vara lite tufft med trafiken 
på Autobahn. Man kan ta ett stopp 
också i Mosel, som presenterades i 
RN 4/18, och på så sätt få prova två av 
våra smultronställen på samma resa.

Fakta Champagne: 

•  33 300 hektar vinodling.
•  15 800 vinodlare i 140 kooperativ,  
 340 champagnehus och 319  
 vinbyar.
•  Drygt 300 miljoner flaskor per år.
•  Omsatte 4,7 miljarder € 2016  
 vilket motsvarar 20 procent av  
 Frankrikes totala omsättning av  
 vin och sprit och 25 procent av  
 exportintäkterna.
•  Sysselsätter 15 000 fast anställda  
 och 120 000 personer vid skörden.

Det kan tyckas vara märkligt att skildra 
Champagne med en massgrav från 

Verdun, där det största slaget stod under 
första världskriget. Men i våra resor 
söker vi ofta kopplingen till historien. 

Foto: Johan S, Wikipedia

Blandat med det lättjefulla, som ligger i 
champagne, är det omöjligt att passera 
utan att reflektera över krigshistorien. I 
västra kanten av Champagne ligger Ver-
dun, en välbefäst stad, där ett av första 
världskrigets största slag ägde rum. Ter-
men ”oavgjort” passar troligtvis bäst in 
på slagets resultat. Frankrike återerövra-
de den mark som tyskarna hade erövrat. 
Det kostade Frankrike 377 231 döda, så-
rade och saknade, medan de tyska förlus-
terna slutade något lägre, 337 000 man. 
Massgravar i trakten vittnar om den oer-
hörda mängden döda. Parc du Château 
de Dormans är minnespark över de mil-
joner som dog i skyttegravarna. 

Falska väggar räddade vinet
Det berättas om hur vinodlarna räddade 
stora delar av sin champagneskatt ge-
nom att bygga väggar i sin stora under-
jordiska vinkällare, som lurade tyskarna 
från att plundra dem på allt.

Svensken Richard Juhlin räknas till en 
av världens bästa champagnekännare. 
Hans bok Champagneguide är nog den 
bästa handledningen om man vill till-
bringa ett par dagar i Champagne med 
sikte på drycken.

Distrikten i Champagne är fyra. Mon-
tagne de Reims ligger längs norrut. 
Vallée de la Marne sträcker sig öster om 
Épernay och längs floden Marne rakt 
västerut. Där ligger byarna Ay och Tours 
med sina Grand Crus. Bästa lägena är 
norr om floden. Côtes de Blanc ligger 
strax söder om Épernay.

Avrunda i Côtes des Bar
Efter att ha njutit av landskapets skön-
het och dryckens bubblor drar vi vidare 
mot målet vid Medelhavet, med hjälp av  
D671 mot Sézanne genom distriktet La 
Côte de Sézanne för att sedan avsluta 
via N19 till Côtes des Bar. Där ligger i 
den lilla byn Celles-sur-Ources, Éric Le-
grands vingård, som vi har god erfaren-
het av sedan några år. 

Med den avslutningen har man gjort 
Champagne och kan lugnt ta väg 396 för 
att koppla på A5 vid påfart 23 för att åka 
mot målet på Rivieran med några kar-
tonger av dryckernas dryck i bagaget. 
Man har omkring 750 km till Villa Inge-
borg. Då avslutar man resan på Avenue 
de Verdun.


