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FRANKRIKE. Domaine Rabiega storsatsar

Svenskägd vingård i Pro vence med lång historia 

Allt tog sin start 1986. Sveriges 
vinhandel såg väldigt annorlunda 
ut på den tiden. Då var det Vin & 
Sprit som hade monopol på all vin-
import i Sverige, och även sysslade 
med härtappning av importerade 
viner. För att de anställda skulle 
utvecklas och lära sig mer om vin 
och vinframställning, behövdes en 
kursgård. Platsen föll lägligt nog på 
Provence. En plats med ett jämnt 
fint klimat, gott om sol och värme. 
Och en hel del vingårdar så klart.

Platsen hette Domaine Rabiega 
och ägdes då av Christiane Rabiega. 
Vin framställdes redan på gården, 
men kvalitén var det si och så med. 
En ny vinmakare och kompetent 
kursledare behövdes. Valet föll på 
Lars Torstensson, en utbildad jour-
nalist med rötter i Hjo. Han var an-
ställd hos Vin & Sprit som redaktör 
för att utveckla beskrivningar och 
provningsnoteringar av vin. Nu 
fick han en ny uppgift. Att leda 
kurser och framför allt framställa 
vin på plats i Provence.

På kartan via tävling
Det var en lyckad rekrytering. Bara 
några år efter att Lars tog över vin-
basandet kom de första fina resul-
taten. Gårdens toppvin, Clos Dière 
Cuvée årgång 1990, ett fylligt rött 
vin, baserat på syrah, fick flera 
utmärkelser och stor uppmärk-
samhet i en vintävling i början på 
90-talet. Det satte gården på kar-

LÅNG HISTORIA. Från statligt ägda Vin & Sprit, till famil-
jen Åkesson bakom Kiviks Musteri och därefter till svens-
ka importfirman Gastrodev Vin & Sprit. 

Egendomen och vingården Domaine Rabiega i Proven-
ce, har en lång och rätt brokig historia. 

Nu börjar både den och historien om på nytt. 

Gården har en bistro. 
 FOTO: MAGDALENA MARTIN PARIS

Lars Torstensson berättar att omstarten som 
vinmakare har varit tuff. FOTO: SOFIA ANDER

En lunch på en vingård smakar aldrig fel. 
 FOTO: SOFIA ANDER

Domaine Rabiega R Rosé 2020
(nr 54454, 1 050 kronor, ordervara)
Stort, smarrigt och maffigt, gjort i 
begränsad upplaga om cirka 500 
flaskor. Ett flöde av rosor, nypon, 
torkade örter, rostade mandlar och 
söta kryddor från tiden på ekfat. 

En klassisk topprosé á la Pro-
vence, gjord på grenache och syrah 
som klarar flera års lagring. En lyxig 
julklapp till samlaren av rosévin 
kanske?

Domaine Rabiega Rouge 2020
(nr 52260, 159 kronor, ordervara)
Syrah- och cabernet sauvignonba-
serat vin där toner av plommon, 
cassis, viol, vilda skogsbär och lätt 
köttiga och peppriga toner ström-
mar ur glaset. Får gärna sparas några 
år.

Domaine Rabiega Clos Dière 
L’oeuf 2020
(nr 54456, 349 kronor, ordervara)
Clos Dière är toppserien hos 
Rabiega, med viner som kräver lite 
mer lagring och tid. Just detta vin 
har lagrats på stora betongtankar 
formade som ägg – L’oeuf. 

Den neutrala betongen ger vi-
nerna en väldigt långsam oxidation. 
Formen gör också att jästfällningen 
rörs om på ett naturligt vis, vilket 
utvinner mer smak och koncentra-
tion till vinet. 

Detta är ännu i sin linda med tight 
och mörk frukt i form av plommon, 
blåbärsris, björnbär, peppar och 
rökiga inslag i eftersmaken.

Domaine Rabiega Clos Dière  
Barrique 2020
(nr 54457, 349 kronor, ordervara)
Samma innehåll som ovan fast här 
har lagringen skett på ekfat istället. 
Stilen är något mer kryddig och 
stram. Fina tanniner lindas in av 
mörka plommon, skogsbär, viol och 
peppar.

Båda vinerna görs på merparten 
syrah med några procent cabernet 
sauvignon.

Tips från Domaine Rabiega

PROVENCE. Så här ser det 
ut på vingården Domaine Rabiega. 
 FOTO: SOFIA ANDER

tan och blev även ett viktigt lyft för 
hela området. Det fick också Lars 
att rota sig på riktigt i Provence. 
Han har nämligen inte flyttat hem 
ännu.

Rabiega drevs vidare tack vare 
Vin & Sprit och inte minst Lars, 
ända fram till 2006. Efter vårt in-
trädde i EU skedde stora föränd-
ringar i den svenska vinhandeln 
och Vin & Sprit hade inte längre 
samma roll. Deras monopol upp-
löstes och man beslutade att sälja 
gården vidare, som då hamnade 
hos familjen Åkesson. Några år 
senare såldes Rabiega på nytt, 
denna gång till en fransman, men 
”till salu”-skylten sattes snabbt 
upp igen.

Nu är vi snart framme i nutid. Ti-
den för Rabiegas omstart. Det har 
den fått. Tack vare en ny impor-
tör och nya svenska investerare. 
Vinmakaren är dock inte så ny, 
snarare nygammal. Sedan förra 
sommaren, då Domaine Rabiegas 
nuvarande ägare kom in i bilden, 
är Lars på plats igen.

”Har varit en tuff start”
Lars Torstensson är även där när 
vi äntrar gården i slutet på sep-
tember. Skörden är nyligen avslu-
tad. Men jobbet slutar aldrig på en 
vingård och han välkomnar oss 
arbetsklädd i en klassisk vinma-
karväst.

Det är inte bara arbete med själ-

va vinet. Allt börjar i vingården, 
en klyscha som är ännu mer tydlig 
här.

– Gården har tyvärr varit illa 
skött de senaste åren, berättar Lars 
Torstensson. Det har tagit att städa 
upp både ute bland vinfälten även 
inne i vineriet. Det har också varit 
en tuff start på grund av frosten i 
våras som sedan följdes upp av 
ett rejält skyfall. Men trots det, ser 
årgången ut att bli riktigt bra med, 
djup koncentrerad frukt.

Vi går igenom några av vinerna 
från förra året, 2020. Den första 
årgången sedan Rabiega fick sin 
omstart med Lars som vinmakare 
igen. Totalt kommer man att hålla 
sig på 10 hektar, där merparten 
är planterat med syrah som alltid 
varit gårdens signum, en mindre 
andel cabernet sauvignon, lite gre-
nache och även några gröna druvor 
som chardonnay, viognier och sau-
vignon blanc.

Höga ambitioner
Efter vinprovning behöver man 
lunch. Vi sätter oss på uteserve-
ringen vid den nyligen öppnade 
bistron. Blickar ut över en inbju-
dande pool och gröna fält med 
vinrankor.

In kommer en tallrik med ett 
nybakat pitabröd, toppat med ett 
grillspett på lamm, rykande het 
från vedugnen. Grönsaker, vilda 
örter och en kryddstark yoghurt-
sås är uppfriskande tillbehör. Pre-
cis som ett svalt rosévin från Pro-
vence. Lars plockar fram Domaine 
Rabiega R Rosé 2020. En högt pris-
satt rosé som ska konkurrera med 
andra topproséer från regionen. 
Köpare finns det alltid och visst är 
rosévinet gott. Riktigt gott till och 
med, lagrat på ekfat som gett vinet 
smaker av mandlar, söta kryddor 

och röda friska bär. Ambitiöst och 
väldigt läckert.

Ambitionerna är höga och pla-
nerna många. Inte bara för vinet, 
berättar Yohan Adell von Cors-
want, som är en av delägarna till 
gården. Man har redan gjort enor-
ma investeringar och än är det inte 
klart. Bistrot Rabiega öppnade i 
början på september. Där serveras 
frukost och lunch under den syd-
franska solen, all tillagat på regio-
nens solmogna råvaror. Nästa steg 
är en fine dining restaurang, som 
kommer att öppna först i början på 
nästan år. Då räknar man även med 
att nästa steg av hotellrestauratio-
nen ska vara färdigställd.

Några rum är redan uppfräscha-
de. De tillhör den del som Vin & 
Sprit använde som boende en gång 
i tiden. De ljusa rummen med ut-
sikt över vingårdarna blir vårt hem 
under två, intensiva dagar. Vi trivs 
och känner oss redan hemma, på 
denna franska vingård, som nu-
mera ligger i svenska säkra (vin)
händer igen.

Sofia Ander

Domaine Rabiega

När allt är renoverat och klart 
kommer egendomen bestå av 28 
hotellrum, uppdelat mellan två 
byggnader.

Här kommer också två restau-
ranger att finnas, en bistro och 
en fine dining som drivs av ett 
svenskt krögarpar.

Gården ligger i närheten av Dra-
guignan, cirka en timmes bilfärd 
sydväst om Nice flygplats.

Mer information gällande öp-
pettider, viner med mera finns på 
hemsidan: www.rabiega.com.
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På besök i svensk odling
Det sägs att vin har odlats på Domaine Rabiega 
i soliga Provence redan under 1500-talet. Vad vi 
däremot vet med säkerhet är att det har odlats 
en hel del vin här under senare delen av 1900-ta-
let. Både under svenskt och franskt ägarskap. 
Sedan bara drygt ett år tillbaka i tiden är Domaine 
Rabiega åter svenskägt, och numera öppet för 
vin- och soltörstande besökare. Ni följer väl med 
på vårt besök? 
Sofia Ander

Mer svenskt. Terreno är en annan 
svenskägd vingård, som ligger i Chianti Clas-
sico i Toscana. Den drivs sedan 1980-talet av 
familjen Ruhne som också äger The Winery 
Hotel i Stockholm. Deras finstämda och klas-
siska viner går att köpa via beställning.

MonteRosola. I samma region, Tos-
cana, hittar vi en till vinfirma; MonteRosola. 
En vingård som sedan 2013 ägs av familjen 
Thomaeus. De är delvis bosatta på gården 
och producerar flertalet viner som finns 
tillgängliga via beställningssortimentet.

Mångsysslare. Lars Torstensson gör inte 
bara vin hos Domaine Rabiega. Han är en flitig 
anlitad, och högt ansedd vinkonsult som jobbar 
både i Europa och i USA. När han har tid över (?) 
skriver han även böcker samt importerar vin ge-
nom sitt partnerskap i importören Terrific Wines. 


