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Sommelière MISCHA BILLING’s pioneering work 
in aesthetic haptic research pushes the limits 
of  how we understand haptics today. 
 Her work involves developing a refined 
inner aesthetic sensitivity that starts with nasal 
sensation and moves through the body. 
The embodied method she has developed is 
derived from her practice based sommelier ex-
perience and her personal approach in dealing 
with the complex gestalt process needed in her 
profession. 
 This nasal performance/project is the 
beginning of  a new way to grasp what wine 
experience could become with Mischa Billings 
aesthetic leadership in the research field. She 
invites us on a journey to create a haptic rela-
tionship with something so ephemeral as bur-
sting champagne bubbles. 

Mischa Billing has no intent of  playing any 
linguistic games of  identifying and naming 
scents, but rather her intentions are to guide 
us in our own experience of  haptically feeling 
the essence of  a rich and complex Sir Winston 
Churchill 1999 Pol Roger champagne.  
 She is curious about our different respon-
ses as we start on this new path that support 
a more individualize embodied consciousness 
that integrates our haptic sensitivities with 
our emotional response. It all starts with un-
leashing energy from champagne as we disco-
ver our own.  

Background

Haptics is usually referred to as the sense of  
touch. Touch involves experiences of  texture, 
pattern, temperature and superficial vibration.  
 As soon as touch includes intentional 
muscle movement, such as grasping a 3-D vo-
lume and sensing weight, proportions, density 
and shape or picking up a tool to use it, we 
transcend touch and move into haptics. 
 Haptic experiences stimulate our nervous 
system through our skin, hair follicles,  mem-
branes and from our muscles. This brings 
about very basic level actions and reactions like 
push/pull and pain/pleasure that simultaneo-
usly excite our emotions. 
 Making us aware of  our surroundings and 
our relationship within it. 

CHERYL AKNER KOLER

Professor 

Förord/Preface
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Det ständiga letandet efter ”sanningen” är en av 
hörnpelarna inom den moderna vetenskapen. 
Hypoteser presenteras, verifieras eller förkas-
tas, metoder och material göder en allt snabbare 
malström av resultat och i de ständigt pågående 
vetenskapliga diskussionerna kan de duktiga 
vetenskapspersonerna framträda inför världens 
beundrande blickar och stolta berätta om ”att 
så här är det”. 
 Den förmenta objektiviteten blir en kva-
litetsstämpel som många gånger hindrar ett för-
djupat meningsutbyte. Men det finns lyckligtvis 
motkrafter, inte minst inspirerade av kvantfysi-
ken, som med stort intresse och ofta gott resultat 
istället har lärt sig att omfamna det subjektiva.
 En av dessa ”subjektivitetens banerförare” 
är NASALA UTSKOTTET som sedan länge oförtru-
tet arbetat med att sätta näsan främst! 
 Trygga i sin tro att näsan, med dess intri-
kata neurala funktioner och interaktioner, spelar 
en betydande roll i den moderna vetenskapen, 
har man  sedan 1996 aktivt uppmuntrat forskare 
att genom idogt avhandlingsarbete sprida sina 
många gånger omvälvande och förvånande rön.
 För Nasala utskottet är det en självklarhet 
att varje näsa och dess bärare är unik och att 
samspelet mellan näsan, doftsensoriska impul-
ser och dess fortsatta bearbetning i varje män-
niskas cerebrala miljö, inte så lätt låter sig över-
sättas och reproduceras. Problemet kan tyckas 
oöverstigligt men har inte hindrat MISCHA BIL-
LING från att försöka bana ny mark och peka på 
alternativa vägar. 

I föreliggande avhandling använder hon med 
framgång strategier hämtade från konsten och 

En subjektiv 

Programförklaring

den konstnärliga upplevelsen för skapa nya sätt 
att förmedla en egen, i bästa mening subjektiv, 
upplevelse. 
 I avhandlingen pekas på den viktiga in-
sikten att ett tränat doft- och smaksinne är ut-
gångspunkt för en dialog med omgivningen och 
med fördel kan användas för att förmedla och 
förhöja en gemensam erfarenhet. 
 Respondentens okonventionella arbetsme-
toder, – bl.a. har hon i en del av sina arbeten 
ratat det i vetenskapliga sammanhang annars så 
vanliga s.k. peer-review konceptet, för att i stäl-
let via Aftonbladet gå i närkamp med alla de vi-
nälskare och konsumenter som kan sägas utgöra 
en ”verklighetens resonansbotten”– fjärran från 
konstruerad systematik och obegripliga katego-
riseringar. Att hon träffat rätt visar inte minst de 
lyriska omdömen från krönikören TORE S BÖR-
JESSON som i Mischa Billings vinpoesi rycks med 
så till den grad att när han läser en av vinbeskriv-
ningarna 
 – ” Det som ger den extra finessen är kombinatio-
nen av solmogen frukt, örter och en friskhet som har den 
där eleganta spänstiga nervösa nerven som får mig att 
tänka på frustande arabhästar”, utan omsvep erkänner 
att han ”… skälver av kättja”.

Så låt er liksom undertecknad ryckas med och 
inspireras av MISCHA BILLINGs ”jag”, i full viss-
het om att det är hennes helt egna unika och 
vältränade nasala egenskaper som hon vill ska 
hjälpa till att avslöja några av den fantasiska vin-
världens om inte ”sanningar” så i alla fall inspi-
rerande hemligheter. 

OLOF JARLMAN 
Nasologie Dr
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Att leva med haptiken i praktiken.

Första gången jag såg den lilla uppnäsan var på 
TV. I det berömda programmet ”Aspegren mitt 
i maten”. Andra gången var i Reims då vi båda 
hade i uppdrag att kora Europas bästa somme-
lier. Att vi kunde leva tillsammans förstod nog 
ingen av oss förrän vi sågs över 3 000 glas vin.

Vi kom ganska snart fram till att vi hade samma 
syn på vin. Vi krävde på något sätt mer av vi-
nerna än att de skulle vara medelintensiva, med-
elfylliga och medellånga. Jag upptäckte dessut-
om ganska snabbt att färdigheter som att kunna 
rabbla årgångar, räkna upp alla de klassade slot-
ten från norr till söder eller när ett visst distrikt 
fick AOC-status, var något som fick det vackra 
ljuset i Mischas blå ögon att grumlas. 
 Det är inte vinets kropp Mischa är ute ef-
ter, det är dess själ.

Vin var inte en rad olika fakta för henne. Egent-
ligen inte för mig heller, även om jag kanske 
vacklade lite då. Det märkliga med Mischas näsa 
är att hon inte bara kan lukta sig till olika dofter, 
utan också till trender. Jag får för mig att sökan-
det efter själen gjort henne till en expert på att 
skala bort allt ovidkommande och ta fram det 
väsentliga, the heart of  the matter.

Alla vi i Allt om Mat:s vinprovargrupp blev hän-
förda över Mischas snabbhet, analytiska förmå-
ga, målande beskrivningar och förstås det stora 
skrattet. Allra mest jag.
 Så småningom blev Mischa och jag ett par 
och jag fick erfara vad det innebar att leva med 
haptiken i praktiken. 

Det är helt underbart, men inte alltid lätt. 
Låt mig förklara:
 – Köp fyra citroner! 
Så kan det låta. En ska ligga i solen, en i skuggan, 
en i kylskåpet och en i frysen. Sen ska de doftas 
på och beskrivas. Alla som tror att de doftar lika-
dant är ute på hal is. Den typen av övningar, ofta 
snabba och överraskande, älskar jag.
 Lite mindre smickrande är det ju att bli be-
ordrad att byta t-shirt för att den man har luktar 
garderob. Att försöka hävda att den är ren, är 
lönlöst, den luktar ju fortfarande garderob.
 När vi ett år fick en flaska av nobelcham-
pagnen, kyldes den, hälldes upp och smakades 
på. Sedan sa Mischa:
 – Kan vi inte öppna något gott i stället? 
Så nobelchampagnen försvann i vasken och en 
flaska god champagne öppnades till allmän be-
låtenhet. Jag vet hur det låter, men om man inte 
tycker om något, varför ska man då ödsla tid 
och kraft på det när man inte behöver, resonerar 
Mischa. Å andra sidan hade vi en flaska 1995 
Château Mont-Redon som var så god att jag fick 
jaga henne runt lägenheten för att få ett glas till.

Så att leva med haptiken är i praktiken ett glatt 
äventyr. Man skulle kunna säga som en gång de 
danska sexrådgivarna Inge & Sten sa om sex: 
Det mesta går an så länge det inte allvarligt ska-
dar motparten och inredningen. 
 De har dock glömt något.
 För den allra största förhöjaren av det re-
ceptoriska i haptiken är, enligt min erfarenhet, 
efter åren med Mischa: kärleken. Den har vi. 
 Och livet med haptiken i praktiken. 

MAKEN

En subjektiv 

Kärleksförklaring
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Haptik...

Med denna avhandling vill jag undersöka om 
kroppsminnet, den professionella haptiska ge-
staltningen och den sensoriska upplevelsen av 
doft och smak, är överförbar från en individ, – 
mig själv – till en annan., och i så fall på vilket 
sätt.

Utgångspunkten är min näsa, min gom och 
mina erfarenheter. 
 Min upplevelse av doft och smak har jag 
sedan tolkat till andra individer, såväl haptiskt 
bevandrade som icke, för att undersöka om 
mina haptiska upplevelser är möjliga att för-
medla.

Eftersom hela projektet utgår från min näsa, 
min erfarenhet och min tolkning, har jag valt 
att skriva den i en okonventionell jagform. 
 Att jag ska tolka mig själv i tredje person 
vore bara förvirrande.

Ty näsan är min, 
och makten och härligheten, 
i evighet. 
Amen.

Fotnot.

HAPTIK ÄR LÄRAN OM EFFEKTERNA AV BERÖRING OCH 
KROPPSRÖRELSER. ORDET HAPTIK KOMMER FRÅN 
GREKISKANS HAPTOMAI, ATT VIDRÖRA. 

Nasse till Nalle Puh:

– Hur stavar man till kärlek?
 

Puh svarar:

– Man stavar inte till det,
man känner det …

  

CARL VON LINNÉ 
om vinkunskap 
i sin avhandling 

Culina Mutata från 1757.

Men oss själva tillkommer äran av 
brännvinet och alla slag av viner, 
som växt till ett sådant antal, att 
det skulle behövas ett helt collegium 
privatissium, för att någon skulle 
få en tillräckligt skicklig gom att 
kunna skilja på alla dessa sorter 
och egenskaper.

”

” 
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Min näsa är rätt liten och jag är uppnäst. Näs-
borrarna är inte stora och näsgångarna är till 
och med lite trånga. När jag får upp flåset an-
das jag helst genom munnen.
 
Trots min näsas litenhet har jag alltid haft lätt 
att uppfatta dofter och små skiftningar i dofter, 
ja, även i smaker.

Mitt allra första doftminne är från somrarna i 
Blentarp. 
 Jag var en mycket mammig liten unge, 
som jämt och ständigt skulle klänga och kalla 
på mamma. Tryggast och nöjdast var jag när jag 
fick ligga nere vid mammas ben på solstolen. 
Jag fick använda både listighet och visst våld 
mot min lillebror, som också ville ligga nere på 
vid mammas ben på den solvarma solstol som 
luktade årsvis av gammal solkräm, svett, sand, 
intorkat insjövatten (från Sövdesjön), vinterns 
våtfuktiga unkenhet från uthuset och solens 
obarmhärtigt heta strålar. 
 Doften av söt-salt-syrlig solsvettig hud, 
unket tyg, solhetta och Niveas solkräm ger 
mig än idag en skön känsla av belåtenhet och 
makt. 

Jag blev också familjens väderspågumma. 
 Tidigt kunde jag känna doften av annal-
kande snömoln. När jag var liten tyckte jag luk-
ten var obehaglig. Den var skarp och påträng-
ande, kylig och med en viss fränhet. 
 Ibland gav den mig huvudvärk. 
 Det tog ett tag innan jag kopplade sam-
man den med att det snart skulle snöa. 

Om jag var ute och lekte gick jag in, för där var 
lukten mildare. 

Idag när jag känner lukten av snö finner jag den 
mer lockande. Kanske för att jag idag vet vad 
den innebär och känner igen den. Nu uppfattar 
jag den inte längre lika skarp som när jag var ett 
barn. Jag har också haft nytta av den. 
 Jag finner den ofta i riktigt högt klassade 
röda Bordeauxviner, som i CHÂTEAU HAUT-
BRION från Pessac-Léognan. Då är den i fin 
balans med övriga dofter och struktur, och ger 
vinet den där riktigt unika delikata som är svårt 
att fånga med ord och som gör att vinet är helt 
oemotståndligt. 
 Det är i stort sett alltid den knivskarpa ba-
lansgången mellan äckligt och gott som ger det 
riktigt delikata i både vin och matvärlden.

Så småningom – efter en del andra karriärer 
inom dans och konst – trillade jag pladask ner 
i vinvärlden.  Jag utbildade mig till sommelière 
och det visade sig att jag hade talang: TV ring-
de, tidningarna ringde. 
 PETRI PUMPA blev årets krog och jag årets 
servitris och jag pratade om vin och om att 
kombinera mat och vin till allt och alla.

Jag var helt orädd, jag lekte med ord och 
kroppsspråk när jag var på golvet i matsalen på 
Petri Pumpa. 
 Dansen och konsten hade jag som extra 
krydda när jag berättade om dofter och smaker. 
Jag var glad, nyfiken, rätt så kunnig och rejält 
kaxig. 

Min näsa…
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Vilket gäng vi var 
på Petri Pumpa 
med Thomas Drejing 
i spetsen! 

Vi såg möjligheter överallt, vi garvade åt allt 
och tog i allt, med respekt, men med vår rät-
tighet att göra vad vi ville med det. Ett gäng 
som var oerhört kunnigt, lätt galet och som 
körde fullt ut när det kom till doft, smak och 
allt hantverk där runt om. 
 Vi var ungefär tio år före vår tid. 
 Efter tiden på Petri Pumpa blev pro-
vandet med dess villkor och uttryckssätt mitt 
signum och även min huvudsysselsättning på 
GRYTHYTTE AKADEMI. 
 Det gav mig anledning att noga tänka ige-
nom vad en provare är och vad det i sin tur 
innebär.

Näsan är mitt instrument, även om gommen 
också spelar roll. Precis som i alla andra yrken 
är resultatet beroende på i vilket skick man 
håller sina verktyg. För att en näsa ska fung-
era krävs att ägaren är utvilad, avslappnad och 
frisk.  Då är grundförutsättningarna uppfyllda. 
Resten är koncentration och erfarenhet.
 Ju mer du provar desto mer ökar förmå-
gan att skilja mellan olika dofter, och dofters 
strukturer, och smaker. Med erfarenheten 
kommer förmågan att jonglera med olika dof-
ter och deras egenskaper. De kan jämföras med 
tidigare upplevda dofter och ge insikter i hur 
de kommer att utvecklas, hur de kan användas 
gastronomiskt och ge impulser till nya sätt att 
nalkas dem.
 Svårigheten i att förmedla upplevelsen lig-
ger i det faktum att den sker inne i din kropp. 
Och upplevelsen förblir låst där inne tills du 
förvandlar den till ord, gester, fnysningar eller 
någon annan reaktion på själva upplevelsen.  

Den går aldrig att plocka ut och gestaltas som 
ett foto eller en tavla utan omvägen genom ett 
intellekt.

I beskrivningen av upplevelsen är sensoriken 
ett verktyg av många. Tonläge, ordval kropps-
språk, allegorier, och mycket annat krävs för att 
kunna visa den energi och upplevelse som jag 
fått av vinet. 

Om man är en provare som arbetar på detta 
sätt kan man, som jag, prova allt möjligt, som 
vin, kranvatten, rosor, jordgubbar, Absolut 
Vodka, mat, ja allt.

Precis som i alla sammanhang, är det bara de 
som behärskar sitt instrument till fullo, som 
kan improvisera och leka med hela skalan. För 
min egen del har det inneburit att jag doftat 
och smakat på 5 – 6 000 viner per år de senaste 
12 åren. 

 Nu känner jag 
 att min lilla uppnäsa   
 har kraften, modet och friheten 
 att välta alla gränser 
 för det som ryms inom 
 begreppen doft och smak.
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En sommelier är kunnig på alla slags drycker. 

Inte bara vin utan även sprit, öl, vatten, drin-

kar, kaffe, te och så vidare. 

 En sommelier vet också hur det fungerar 

att kombinera mat och dryck. 

 Sommelieren ska ha den där yttersta fing-

ertoppskänslan när det gäller att kombinera 

restaurangens mat med dryck, sommelieren 

vet att skapa den bästa måltiden efter gäster-

nas önskemål och förväntningar.

Själva ordet sommelier kan man härleda till den 
franska armén där man på provensalsk dialekt 
kallade de män som under fälttågen ansvarade 
för frakten av mat och vin för les saumaliers. 
 
Det grekiska ordet sagma betyder bland annat 
packsadel, och vissa menar att saumalier lär 
härstamma från det grekiska sagma. 
 Detta är inte en helt orimlig tanke då det 
var grekerna som 600 f.kr. grundade staden, 
Massalia, som idag heter Marseille. 
  Andra härleder sommelier från det forn-
franska ordet somelier, den person som ansvarar 
för lastdjur, some, vilket möjligen är släkt med 
det grekiska sagma.
 

Les Saumaliers uppgift var inte bara att se 
till att officerarna fick mat. De smakade även 
av vinet och maten så att de inte skulle vara 
förgiftade. 
 Kring konsten att kombinera mat och 
dryck finns många historier och många kända 
namn, bland annat Ludvig XV, som företog 
ett flertal experiment på området under tidigt 
1600-tal, och framförallt Katarina av Medici. 
När hon gifte sig, 1533, med den franske Hen-
rik av Orléans som sedermera blev kung Henri 
II av Frankrike, tog hon med sig några av sina 
italienska vinavsmakare. Att vinavsmakaren 
så småningom fick namnet sommelier kan bero 
på att den provensalska dialekten har varit ett 
mycket stort språk för poesin. 
 Blomstringen för provensalskan var på sen-
medeltiden, varför det var ett något förlegat, 
men dock aktuellt språk, när Katrina och Hen-
rik gifte sig. Det är möjligt att det gick till på det 
viset med ordet sommelier.
 Från hovet spred sig sedan modet att an-
vända en sommelier vid fina middagar till adeln 
och till slut ut bland vanligt folk. I början av 
1800-talet började sommeliererna att synas på 
restauranger i Frankrike, och nu cirka 200 år 
senare finns det sommelierer i Sverige.

Sommellerie, 

Sommelier–Sommelière
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?Sommellerie, 

Sommelier–Sommelière
Jag har den stora äran och glädjen att vara som-
melière. Dessutom har jag förmånen att ha fått 
skapa en universitetsutbildning i yrket och slus-
sa unga människor ut i yrket.
 Vad är då en sommelière? 
 Först och främst är det en kvinnlig som-
melier, som är den manliga beteckningen. Båda 
är verksamma inom ett yrke som kallas sommel-
lerie och som antas härstamma från den tid då 
det behövdes någon som provsmakade viner 
för att upptäcka om det var förgiftat eller inte.  
 Sån’t behövs inte längre, hoppas jag, men 
med tanke på hur många som kallar sig som-
melierer kan det vara på sin plats att definiera 
vad yrket egentligen innebär.

Först av allt ska en sommelier kunna sitt yr-
kesmässiga hantverk. Det innebär att somme-
lieren ska behärska alla moment i en matsal, 
från att ta emot gäster på ett bra sätt, servera, 
välja rätt glas, skapa menyer, dekantera vin till 
att, exempelvis, exakt temperera ett vin så att 
just det passar till den friska nässelsoppan med 
pocherat ägg.
 En sommelier är inte en allmänt vinkunnig 
person som åker runt och håller lite provningar, 
eller föreläser om vin eller skriver krönikor om 
nya viner. De kan gå som vinexperter, vinskri-
benter eller något annat
 En sommelier är en expert på matsalsarbete, 
drycker och på att kombinera mat med dryck. 
 En sommelier måste kunna en väldig mas-
sa (både teoretiskt och praktiskt) om vin, sprit, 
öl, thé och kaffe – kort sagt allt som dricks. 
 Soppa då, undrar du? 

Jovisst, en bra sommelier måste ju kunna allt 
om sin restaurangs mat också. Vad rätterna 
innehåller, hur de lagas. Han/hon ska till och 
med kunna föreslå köket hur rätterna ska kun-
na modifieras för att bli både godare och mer i 
samklang med ett speciellt vin.
 Låter det som mycket att hålla reda på?  
 Lugn, bara lugn, jag har bara börjat!

En sommelier är också ansvarig för att rätt 
viner köps in till en restaurang. Genom gedi-
gen provningserfarenhet ska man köpa in vi-
ner som är lagom mogna, som ger gästerna 
en upplevelsenivå som ligger i linje med res-
taurangens ambitioner och passar till den mat 
som ska serveras. Man ska dessutom köpa in 
vinerna i en mängd som är rimlig i förhållande 
till det utrymme som finns att lagra dem.
 För att behålla jobbet är det ju också bra 
om de går att sälja med en vinst som ger god
ekonomi åt rörelsen.
 Om gästerna dessutom tycker att valet av 
vin är gott, innovativt och lite överraskande ger 
det ju ytterligare pluspoäng. För nöjda gäster i 
alla led, är gäster som kommer tillbaka.

Teoretisk kunskap om drycker är ett måste, 
men vinvärlden är som världen i övrigt: den
snurrar och förändras snabbt. Därför är det 
livsviktigt för en sommelier att hänga med i
utvecklingen, lätt kunna hitta ny information 
och ständigt uppdatera sig.

 ”Jaha, är det dottern som tagit över vingården  
 och har de där gamla dammiga och oxiderade 

La Sommelière



14 !

 

 vinerna blivit fräscha fruktbomber med pikanta  
 drag av rostade franska ekfat, då kanske jag  
 skulle köpa in en låda till vår saftiga dilamms- 
 kotlett? 
 Serveringstemperatur? 
 Jag tror att 17 grader skulle passa bra, 
 låt oss prova”.
 
 Så kan tankarna gå. 
 Men jag slutar inte där. För jag måste ock-
så ha en bred allmänbildning. Läsa tidningar 
och se på nyheter, både inhemska och interna-
tionella. För vad ska jag svara om någon ifråga-
sätter klimatpåverkan när det är gnu på menyn.
Då ska jag kunna svara att de är odlade, att de 
finns i överflöd och att just den här gnun är ett 
resultat av free trade som ger folket i Botswana 
en möjlighet att skapa sig ett drägligt liv, sam-
tidigt som djuren sköts på ett värdigt sätt.

Allmänbildning är viktigt för att kunna ta 
emot gäster på ett bra sätt, kunna svara på frå-
gor och också vara insatt i aktuella frågor. Jag 
anser också att det är ett krav att en sommelier 
ska kunna uttrycka sig i både tal och skrift på 
åtminstone svenska och engelska.
 Dessutom ska en sommelier kunna vett 
och etikett på sina fem fingrar. Till och med 
när jag bryter mot sådana regler ska jag veta 
varför och kunna kommentera det.
 ”Jag serverar det här vinet från vänster, för det  
 skulle se konstigt ut om jag klättrade upp 
 i soffan bakom er för att komma åt 
 att servera från höger.”

Att jobba professionellt, kreativt och personligt 
inom de ramar som restaurangen sätter är ju
närmast en självklarhet, men i verkligheten är 
det inte alltid så. Därför är det viktigt för en 
sommelier att skapa en policy för olika situa-
tioner

Vad händer om någon beställer in källarens 
största dyrgrip och den visar sig vara korkska-
dad? Vad säger man till en gäst som tror att 
fällning är en defekt? Till en som tror att en 
korkflaga i glaset kommer att sätta sig i urinrö-
ret? Kort sagt: hur långt har gästen alltid rätt?
En bra sommelier har en plan för alla de si-
tuationer som kan uppkomma, en plan som är 
helt förankrad hos ägaren. Finns det en sån kan 
man undvika många onödiga konflikter. För en 
sak är säker: onödiga konflikter gläder ingen 
och är aldrig bra för vare sig renommé eller
ekonomi.
 Jag älskar att hitta kombinationer som 
fungerar bra. Kombinationer där maten och 
vinet tillsammans skapar en helhet som är stör-
re än de enskilda delarna. En av anledningarna 
till att jag lyckas med det är förstås en gedigen 
utbildning och erfarenhet, men det finns små 
saker som är lätta att lära ut och som kan vara 
en hjälp på vägen.

Oftast är det små enkla saker som balans det 
handlar om. Som att välja ljusa viner till ljusa
rätter, mörka viner till mörka rätter. Om jag se-
dan har ett ljust vin, till en ljus rätt under den
ljusa årstiden så riktigt hör man ju hur gott det 
kan bli.Tänker man så tycker jag att lätta viner 
till lätta rätter och tunga viner till tunga rätter 
borde låta rimligt, också det. Det är heller inget 
märkligt i att maträtter från exempelvis Alsace 
passar bra till just viner från Alsace. Inte heller 
att söta viner passar till söta rätter. Eller att dyra 
rätter inte ska paras ihop med billiga viner.
 Bara genom att tänka på sådana småsaker 
skulle många slippa göra dåliga kombinationer.
För till slut är ju den eviga sanningen den att 
goda rätter och goda viner blir en god kom-
bination. 
 Vad som sedan är gott, är ju den som äter och 
dricker den största experten på.
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Näsan i Haptiken

Varför haptik? 
Varför just Sir Winston Churchill 1999, 
Pol Roger Champagne? 
Varför sång? 
Varför mim? 
Varför röst? 
Och varför flygel? 
 
Allt började med att professorn på Konstfack, 
CHERYL AKNER KOLER fullkomligt stormade in 
på Grythytte Akademi. Hennes uppgift var att 
stärka ämnet estetik vid akademin. Arbetet vid 
Grythytte Akademi vilar på tre kunskapsfor-
mer hantverk, vetenskap och estetik. 
  Hon talade om kroppsminne, om hand-
lag och om handens grepp, det vill säga haptik. 
Hon talade om all kunskap och förmåga som 
finns våra kroppar, i våra sinnen i oss men som 
vi inte når med ord. Vårt kroppsminne, det vi 
minns och känner igen med våra sinnen. 
 
En bild säger mer än tusen ord. Ljud och 
musik för oss precis som dofter direkt in i våra 
känslor och minnen. Vår känslighet i handlaget 
när vi bakar bullar, när vi håller i skål av tun-
naste porslin, när vi skriver, skruvar osv. 
 Vi vet med vårt handgrepp, haptik, precis 
vilken kraft vi behöver och hur vi ökar eller 
minskar den för att nå önskat resultat. 
 
Cheryl Akner Koler visade modeller på hur hon 
ser på rörelsen i kroppen och i våra sinnen. Då 
förstod jag att min haptik, mitt handgrepp, har 
jag som provare inte i handen, utan min haptik 
den har jag i min näsa och i min munhåla.

Den nasala haptikens skicklighet

Mina uppdrag de senaste 20 år har jag fått för 
min nasala haptiks skicklighet. Dock räcker det 
inte att jag, bara i mig själv har en ypperlig näs- 
haptik, jag måste även ha förmåga att kommu-
nicera ut den, så att den blir tillgänglig, förstålig 
och attraktiv.
 
Detta är svårt, rent av knivigt. Många gånger 
hamnar man i ett rabblande av ord, eller kun-
skaper men som faktiskt inte säger ett jota om 
upplevelsen av doft och smak. 
 
Inom vinprovning handlar mycket av den ved-
ertagna kommunikationen om att säga några 
olika aromer som hallon, fläder och friskt. 
 Ibland får vinet en personlighet som char-
migt eller piggt. Därefter placeras det i en skala 
om prisvärdhet. 
 
Vidare från sensoriskt nonsens

Det som framförs om vin idag är för det mesta 
endast långa inköpslistor, där beskrivningen av 
vinet ska vara en rad korrekt återgivna senso-
riska iakttagelser, gärna följt av en siffra på en 
skala som ger en illusion av att vinet är mätbart 
i absoluta tal. 
 Det är förstås både förklenande för vinet 
och absolut nonsens, en spegling av den åsikt 
som hävdade att de bästa konstnärerna var de 
som kunde avbilda mest naturtroget.
 
Själv vill jag dra mig bort från den sensoriska 
tvångströjan och spegla det som vinet verkligen 
ger: en estetisk och känslomässig upplevelse. 
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 Haptiska personer 

– sångare och mimare

För att spegla detta har jag använt mig av folk 
som verkligen är haptiska i sitt yrke, som litar 
till sin kropps förmåga att uttrycka intryck och 
känslor.
  Först tänkte jag på sångare, eftersom de 
använder samma del  - och insidan - av kroppen 
som jag, och inte bara för att träffa olika toner, 
utan också för att ge intensitet och klangfärg åt 
det de ska förmedla. 
 Sedan funderade jag på dansare, men de 
är ofta styrda av koreografi, vilket förde mig 
in på koreografer. De jobbar tyvärr inte direkt 
med kroppen, utan mer tolkningar av rörelser.  
 Istället fastnade jag för mimare, som ar-
betar kroppsligt, nästan gymnastiskt, och som 
har ett direkt kroppsminne av olika rörelser 
och vad de ska uttrycka. 
 
Handlag & haptik

Sedan har jag siktat in på handlaget, och vilket 
handlag är mer känsligt än pianistens? 
 Kroppsminnet och sinnesstämning av-
gör hur hårt man trycker ner tangenter, vilken 
pausering det är mellan tryckningarna och där 
känslan av det som ska förmedlas sitter direkt i 
kroppen.
 Jag har också jobbat med en skulptör, 
som på samma sätt kan forma sina känslor i 
lera med hjälp av det inryck som kroppen för-
medlar via fingrarna.
 
Näsan i haptiken i praktiken

Min näsa har arbetat med vin, vatten, rosor, 
vodka, bär och mycket annat. Det ger en gräns-
överskridande haptisk erfarenhet som spelade 
in när jag valde det vin som den här avhand-
lingens laboratoriedel bygger på. 
 Jag vill gestalta ett vin som berör alla 
sinnen. Naturligtvis syn, doft och smak, men 
också känseln via de små bubblor som spricker 

mot gommen, och 
hörseln genom det 
fredliga frasandet av 
bubblor som bryter 
vinets yta.

Jag valde att arbeta 
med firman Pol Ro-
gers prestigecham-
pagne Sir Winston 
Churchill 1999 för 

att jag ville ha ett vin 
som jag själv tycker 

är unikt, som får mig 
att gå igång såväl 

smak-, doft- som känslomässigt. 
 
En tolkning av en tolkning av en tolkning

Det är ett komplext vin och en champagne, där 
bubblorna ger en extra dimension till vinet. 
Bubblorna ger både friskhet och en sensation 
av lätthet, och de vidgar det rent känslomässiga 
intrycket av vinet. Som en alldeles extra bonus 
är detta huset Pol Rogers tolkning av Sir Win-
ston Churchills smak. 
 Churchill hade Pol Roger som sitt favorit- 
champagnehus, och årgång 1928 som favorit-
årgång, så till den grad att han varje år köpte 
lådvis av den, så länge den fanns kvar i lager. 
Så sent som 1949 krävde han att det var den 
enda champagne som fick serveras när han var 
i Strasbourg på möten med Europeiska rådet. 
  När han sedan dog valde huset Pol Ro-
ger att göra en prestigechampagne som speg-
lade hans smak, och det är den jag använt mig 
av. Det vi upplever i framförandet är alltså en 
tolkning, av en tolkning av en tolkning av Sir 
Winston Churchills smak. 
 Pol Roger har tolkat Sir Winston Chur-
chills smak, jag har tolkat den för artisterna, 
som sedan tolkar sina egna intryck, vilka i sin 
tur ska tolkas av er.
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Förgängligheten och dagsformen

I hela detta arbete har jag försökt att ge en 
känsla av vinet som här tolkas av kroppar med 
haptisk professionalism – inte med ord. Jag har 
undvikit ord, för att ord blir förminskande, 
mätbara och exkluderande. 
 De ger en falsk känsla av att vara både 
precisa och allmängiltiga. De kan aldrig fullt ut 
fånga helhetskänslan av vinet.
  Det som är extra spännande med sång, 
mim och musik är att det finns ett släktskap 
med provande, nämligen dagsformen. 
 En sångare som är förkyld, en pianist som 
stukat ett finger och en mimare som brutit en 
fot kan inte dölja sin dagsform, lika lite som en 
förkyld eller utsjasad provare. Dagsformen vi-
sar sig alltid naket tydligt vid genomförandet. 
 Det andra är att det finns en förgänglig-
het. Varken ett vin eller ett musikstycke kom-
mer någonsin att smaka eller låta exakt likadant.
Varje gång ett vin provas eller ett musikstycke 
spelas (eller en mim eller ett sångstycke fram-
förs) kommer det att påminna om de andra 
gångerna - men aldrig vara exakt detsamma.  
 Denna förgänglighet är ytterst attraktiv 
samt svårfångad och samtidigt ett talande bevis 
för att upplevelserna inte är exakt mätbara. 
 
Den första klunken

När jag lyckades definiera detta med förgäng-
ligheten, och dess betydelse för upplevelsen, 
beslöt jag mig för att föreviga det kanske mest 
förgängliga av alla ögonblick: då en person 
för första gången dricker en slurk Sir Winston 
Churchill 1999.   
 Eftersom Sir Winston Churchill 1999 är 
ett vin, som med sin komplexitet av både lätt-
het och tyngd, som kräver en viss insikt, ville 
jag ge personerna en guidning till vinet, lite på 
samma sätt som man kan behöva det när man 
besöker en konstutställning.
 Därför träffades vi en kväll och de fick prova 

tre andra mousserande viner, åt en tidig middag 
och sedan fick de åka hem och lägga sig.   
 Morgonen därpå var de tillbaka utvilade 
(för en utvilad person är en bättre provare) och 
då fick de en frukost för att kalibrerar deras 
gommar. 
 Därefter fick de meditera en stund för att 
koncentrera sig, varpå de en och en bjöds in i 
ett rum där de fick prova Sir Winston Churchill 
1999 och samtidigt bli fotograferade. Resulta-
tet ser ni i de två tavlorna ”The first sip A och 
B” på nästa uppslag.
 

Musik sägs vara en tonsatt tid, 
dans är en rörelsebeskriven tid 

och vin en doft- och smaksatt tid.
 

Det jag vill undersöka är om kroppsminnet, 
den professionellt haptiska gestaltningen kan 
förmedla en större och sannare upplevelse av 
vinet, än den snävt sensoriska.
 Om jag har lyckats i mitt uppsåt eller inte 
är en vidare diskussion.
 
 
 TOLKNINGAR AV SIR WINSTON CHURCHILL 1999 
FRAMFÖRS AV:
– Ulrika Emanuelsson med Carolinae Damkör
– Annika Göran Rodell med röst
– Tobias Andersson med mim
– Janos Solyom med flygel
– Cheryl Akner Koler med design

Foto "the First sip" 
samt filminspelning Katarina Eisman

>>>>
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  THE FIRST SIP IN THEIR LIFE …                     …OF SIR WINSTON CHURCHILL 1999
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  THE FIRST SIP IN THEIR LIFE …                     …OF SIR WINSTON CHURCHILL 1999
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!Poesi i prosaform

 Efter åratal av vinprovande och skrivande ville 
jag vidare. Jag ville få tillbaka vildheten, garvet, 
de vilda associationerna och poesin. 
 Jag ville också skriva på ett annat sätt, 
komma ifrån det skrivande som blev en in-
köpslista och ett radband av aromer. Jag ville 
skapa texter som hade mer energi och liv, med 
allt vad det innebär. 
 
Tänk att få vara riktigt personlig och få in 
något mer extatiskt, allt baserat på min långa 
erfarenhet, alla resor runt jorden och möten 
med vinmakare, sommelier och andra vingal-
ningar världen över.
 
Det blev Aftonbladet som gav mig den chan-
sen. I tidningens söndagsbilaga skriver jag pre-
cis som jag vill (och tidningen vill det också) 
och kan ta ut svängarna rejält. 
 
 

Här följer ett urval 
av de vinbeskrivningar 

jag har gjort till Aftonbladet. 
Varsågoda.
>>>>>>

Vin VALLE REALE 2008 
Det smakar självklart. När jag dricker Valle 
Reale 2008 inser jag att det är så här jag vill 
att  montepulcianoviner ska dofta, smaka och 
kännas i kroppen. Det som ger det där extra 
finessen är kombinationen av solmogen frukt, 
örter och en friskhet som har den där eleganta, 
spänstiga nervösa nerven som får mig att tänka 
på frustande arabhästar. 

Svaret finns i druvorna, det är nämligen skill-
nad på druvor och druvor. Det är precis sam-
ma sak som med våra svenska jordgubbar, som 
alltid smakar mer, sötare, friskare och bättre än 
när de kommer från något varmt och snabbod-
lande land i världen. 
 Varför är det så? Jo, här i Sverige får jord-
gubbarna svala nätter som ger gubbarna en 
lång mognadssäsong och som i sin tur ger både 
arom och koncentration. 

Vinmakaren LEONARDO VALENTIS mål är att 
göra ett montepulcianovin med elegans. Och 
onekligen krävs det ett visst mod att göra ett 
vin som handlar om finess och elegans. 
 I decennier har ett bra vin varit lika med 
ett kraftfullt vin: Full frukt, full strävhet och 
en alkoholhalt på 15 procent brukar ge bra re-
censioner, medan de mer sirliga och eleganta 
vinerna haft svårt att hävda sig. 

Helst dricker jag Valle Reale till kotletter kryd-
dade med salvia och citron men vinet är så gi-
vet med sin stil och smak av körsbär, moreller, 
choklad och salvia att det fungerar även per-
fekt till mer specifika saker som en hemgjord 
leversalami. Så drack jag det senast, direkt på 
hästryggen. Ett glas Valle Reale i ena handen 
och en bit leversalami i den andra - solklart, 
eller hur?
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POL ROGER BRUT RÉSERVE
Friskt som nyfallen snö. Krämigt mjukt med 
nougat och grädde, en hint av nybakat bröd 
och knivskarpa strama mineraler, med andra 
ord en riktig läckerbit. 

Pol Roger var WINSTON CHURCHILLs favo-
ritchampagne. Han döpte sin galopphäst till 
Pol Roger och om husets adress i Champagne 
hävdade Churchill att det var – the most drin-
kable adress in the world. Efter Churchills bort-
gång gjorde huset en prestigechampagne som 
döptes till Winston Churchill. Engelsmännen 
fortsätter att hålla Pol Roger kärt. I våras när 
kronprins William gifte sig med Kate skålades 
det i Pol Roger.

Jag är alltid sugen på Pol Roger. Jag kan dricka 
det precis när som helst på dygnet, till vad som 
helst och var som helst. En stekande het som-
mardag på stranden, dricker jag gärna svala 
bubblor, då blir tanken på ett fylligt rött vin 
direkt motbjudande. 

Jag säger bara nyp mig i tån mitt i natten och 
bjud mig ett glas, allt annat vin skulle jag grym-
ta yrvaket till och irriterat vända mig om för att 
somna om. Däremot champagne, nyvaken mitt 
i natten, är gott och knasigt kul.

Till min Pol Roger knaprar jag i mig små deli-
kata vietnamesiska nem. Nem är friterade vår-
rullar, som rullas i färsk bladsallad, nyplockad 
mynta och koriander. Allt detta doppas i söt-
syrlig sås, och tro mig, tillsammans med Pol 
Roger är det galet gott. 

Vad jag egentligen vill säga är … 

”Ge mig ett glas Pol Roger 
och mitt liv är fulländat!” 

ALLESVERLOREN TINTA BARROCA 
Bara tanken på Allesverloren Tinta Barocca 
2008 gör att jag vill slita loss kött med tänder-
na. Äta med händerna och känna grillsmaken 
i munnen. 
 Jag vill ha stora bitar kött, slicka mig om 
munnen och känna mig som mamman i famil-
jen Hedenhös, fast mycket vildare. 

Vinet är mörkrött och tänderna blir härligt blåa 
av att vinet är så ungt. Fylligt med maffig frukt 
av blå plommon, svarta mogna körsbär, kryd-
dor och charkuterier. Vinet är lika häftigt som 
vinmakaren DANIE MALAN. 
 Danie är före detta rugbyspelare och han 
gör sina viner på samma vis som han spelade 
rugby, kraftfullt, storslaget och långlivat. Och 
han vinner, i rugby vann han och i vinvärlden 
får han den ena utmärkelsen efter den andra.

Vingården Allesverloren ligger i Swartland. Här 
är det torrt, ödsligt och hett. Det är Afrika. Det 
luktar Afrika och det känns Afrika. Förutom 
det karga klimatet måste Danie även hålla vakt 
mot två stora babianflockar som bor i bergen. 
De är nämligen lika förtjusta i vindruvor som 
vi är.  
 Namnet Allesverloren betyder allt är för-
lorat och kommer från 1800-talet då familjen 
efter ett besök i Stellenbosch, fann bostadshu-
set nedbränt och boskapen stulen av Sanjägare, 
ett stamfolk som då bodde i Kasteelberg. 

Nog om det, jag har tänt grillen, satt på mig 
safarikläderna, dukat med endast vinglas och 
undrar du om grönsaker, så serveras de idag i 
flytande form. 
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!LUSTAU SOLERA RESERVA  
”AMONTILLADO LOS ARCOS”   
Sherry och flamenco har samma nerv. Och då 
pratar jag inte om någon lättviktig turistfla-
menco och någon billig hopblandad sötläbbig 
sherrykopia. 

Riktigt FLAMENCO ger en energi, en stämning 
i rummet som när änglar och demoner dan-
sar med varandra. Riktig sherry är när tillsynes 
omöjliga aromer, som intensiva djuriska sma-
ker förenas med den finaste, den mest oskyl-
diga och sköraste finessen. 

Så är Lustau Solera Reserva ”Amontillado 
Los Arcos”, det är en sherry på riktigt. Den är 
mycket, med tunga smaker av halm, nötter och 
djur. Samtidigt är den så otroligt elegant och 
nästan skör i sin förmåga att balansera ihop 
den enorma komplexiteten.  

Jag tillbringade en sommar i Madrid. Över 40 
graders värme gjorde nätterna till dagar. 
 Som svår flamencodyrkare hängde jag nät-
terna långa på diverse tapasbarer för att upple-
va den bästa flamencon. Rökigt, svettigt, trångt 
och passionerat dracks det konstant sherry. 
Tapas, nej jag åt oliver och en annan torr bröd-
skiva, det var för varmt för att äta. 
 Den sommaren levde jag på flamenco, 
sherry och oliver. 

Idag är den absolut senaste trenden på de coo-
laste och bästa restaurangerna i London att 
dricka fina amontillado viner till varmrätter 
som vildand, ripa och hjort. Själv äter jag gärna 
mandlar och luftorkad skinka tillsammans med 
ett glas sval amontillado. 
 Enkelt och så enastående förfinat läckert. 
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!TAHBILK MARSANNE
Kalvbräss, halstrad lever och syrligt söta lång-
kok på oxkinder är vad jag äter tillsammans 
med Tahbilk Marsanne, denna udda vinska-
pelse. 

Vingården THABILK tillhör Australiens allra 
äldsta vingårdar och de har några av austra-
liens och världens äldsta vinstockar. Deras 
1860 Shiraz produceras av oympade stockar 
som planterades före vinlusens härjningar i 
slutet av 1800-talet.
 Plantorna till Tahbilk Marsanne plante-
rades 1927 och är givetvis några av de äldsta 
i världen. Det sägs att vinstocken lär sig att 
producera bättre och bättre druvor med åren. 
Och visst är det så att ju äldre vinstockar desto 
mer koncentration får druvorna. 

Marsanne, denna doldis druva som jag är kär 
i. Den ger helt egna viner. Antingen kraftiga 
och fylliga fruktpaket med inslag av kryddor, 
björnklister och nötter. Eller lätta och friska 
med mineral och citrus. 

Jag har provat flera äldre årgångar av Tahbilk 
Marsanne. Och det är så bra att jag fullständigt 
tappar hakan. Varje gång. Lika gott ungt som 
moget. Det håller, 10 till 15 år . Stilen är hela 
tiden där med honung, bivax, mineraler och 
exotisk frukt. Marsanne får med mognad en 
extra komplexitet och rökig ton, vilket gör att 
många tror att det har legat på ek. Men icke, 
här finns inte en skymt av ek.

Att följa Tahbilk Marsanne är som att se ett 
barn växa upp med obändig trotsålder, char-
miga tonåren, odödlig 20-åring, trygg medel-  
ålders osv. Jag kan inte annat än förundras 
av häpnad över detta vin, som inte böjer på 
nacken för någon. Detta är vinet som tar allt 
på uppstuds och svarar med en smash. 

MONTECILLO CRIANZA 
Montecillo Crianza har den där sötsyrliga to-
nen som vi svenskar går helt bananas över. Det 
är som om vi aldrig kan få nog av det sötsyr-
liga. Söndagsstek med gelé, kalops, dillkött, 
lingonsylt, sill allt är sötsyrligt och mer vill vi 
ha. Sverige knarkar sötsyrligt. 
 
Montecillo Crianza är moget, det är kryddigt, 
det är mjukt, det flödar av körsbär och plom-
mon. Och det är lätt att matcha med vår svens-
ka mat. 
 Jag säger bara … 

”plommonspäckad fläskkarré 
med svartvinbärsgelé och rotmos”

 
Montecillo var det första spanska vinet som 
väckte riktig uppmärksamhet på svenska mark-
naden. Detta var det vin som på 70 – talet star-
tade hela spanska vinboomen. 
 Ofta är detta inte en merit, med Montecillo 
är det precis raka motsatsen. Och det beror helt 
och håller på Riojas alldeles egna vindrottning 
MARIA MARTINEZ-SIERRA. Jag skulle vilja säga 
att hennes Montecillo Crianza smakar som om 
det var henne man hällt i flaskan. Djärvt, pas-
sionerat och livligt. 
 
 När Maria Martinez-Sierra, 1976, 
 tackade ja till jobbet som vinmakerska 
 på Bodega Montecillo 
 slutade hennes mamma att tala med henne.  
 Kvinnor ska nämligen inte arbeta
 i en bransch med så mycket fylla. 
 
Det tog 12 år innan de talade med varandra 
igen. Idag stöttar mamman Maria till hundratio 
procent. Maria Martinez-Sierra öppnade dör-
ren för kvinnliga vinmakare och idag är Rioja 
de område som har flest kvinnliga vinmakare 
i världen. 
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! !CLOTILDE DAVENNE  
BOURGOGNE BLANC 
Friskheten i välgjorda vita Bourgogner ger mig 
ofta samma känsla av friskhet och vardagslyx 
i kroppen som när jag är nybadad. Rent, piggt 
och väldoftande. Clotilde Davenne Bourgogne 
Blanc 2009 både doftar och smakar av röda 
mogna äpplen, hasselnötter och solvarm mo-
gen citrus.  

Clotilde är vida känd för sin sträva efter kniv-
skarp frisk elegans i sina viner och tro mig hon 
lyckas. Saliven flödar och det vattnas rejält i 
munnen. Ett bra sätt att mäta hur hög friskhe-
ten är i ett vin är att se hur mycket saliv som 
flödar fram i munnen efter att du har svalt vi-
net.  

Jag kan inte sitta och småsmutta på CLOTILDE 
DAVENNES viner utan att börja tänka på diverse 
skaldjur och fiskar. Dels är jag inte så förtjust i 
att småsmutta vin överhuvudtaget, det smakar 
ofta konstigt då. Nej, jag dricker vin i klunkar 
så att jag känner båda smak och textur. Dels 
gillar jag att äta när jag dricker vin, det blir helt 
enkelt godare och känns rätt, om det så bara är 
en skål oliver. 

Jag har druckit denna Bourgogne Blanc 2009 
tillsammans med panerad fisk, citron-kapris-
majonäs och kokt potatis – lysande gott! 
 Men visst fungerar ostron, humrar och an-
nat lyxlir också, eller helt enkelt en näve räkor. 

Har du vägarna förbi Bourgogne 
hittar du Clotilde Davennes egendom 
”LES TEMPS PERDUS” i Chablis-byn Prehy. 

CROZES-HERMITAGE 
”DOMAINE DES ENTREFAUX”
I januari var jag i Rhône och tittade på när 
Sverige tog silver i BOCUSE D’OR, som är VM i 
kockeri. Det var kul. Samtidigt tappad jag helt 
andan av testestornet som flödade över i loka-
len. Den var till bredden fylld av världens mest 
omnipotenta kockar. 
 Jag storknade, satte mig i bilen och åkte 
ut till en liten vinmässa i Côte-Rôtie. Betydligt 
lugnare och trevligare. Visst fortfarande en 
uppsjö av karlar, av vinmakarna denna gång, 
men som faktiskt var intresserade av vad annat 
folk tycker. Alltså om du pratar franska.

Jag gillar NORRA RHÔNEDALEN för här är vinet 
mitt i vardagen. Mitt bland gnälliga ungar, 
smutstvätt, bilköer, industriområden och last-
bilar. Sådana enkla saker som jag fattar. En del 
vinområden är kulliga, gröna och sköna, med 
speciella vinvägar. Inte i norra Rhône inte, jo, 
ok, lite men aldrig fullt ut. 
 Bra viner från norra Rhône har något all-
deles eget. De är nämligen alltid så in i bänken 
självklara. De är alltid goda och jag menar verk-
ligen alltid! Rhône gör syrahdruvan bedårande. 
När jag känner doften av Crozes-Hermitage 
2009 får jag en märkligt stark känsla av att jag 
skulle vilja drunkna i det eller bara få hälla det 
över mig. När jag känner smaken av björnbär, 
apelsinskal, nymalen svartpeppar, skog, rökta 
korvar och örter, då vet jag. Jag vill drunkna. 

Druvorna till Crozes-Hermitage 2009 kommer 
från MERCUROL, som anses vara det bästa läget 
i Crozes Hermitage. På etiketten ses små harar 
skutta fram och vinet är perfekt till både hare 
och kanin, något vi äter alldeles för lite av i 
Sverige. Det är också utmärkt gott till den klas-
siska söndagssteken serverad med gräddsås, 
vinbärsgelé och något sönderkokt potatis. 
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!KLOSTER EBERBACH RIESLING 
KABINETT 
Charmigt så det förslår och vackert trollskt. 
Kloster Eberbach Riesling Kabinett 2010 med 
sin ungdom och frodiga fruktighet visar tyskt 
vitt viner från dess allra bästa sida. 

När jag dricker vinet känner jag historiens 
vingslag. Kloster Eberbach håller liv i en 850 
år gammal vinmakartradition från Cistercien-
sermunkarna. Klostret är ett av de bäst bevara-
de kyrkliga anläggningarna i Europa och äger 
några av RHEINGAUS absolut bästa vinberg. 
Unikt och överväldigande. 
 Att dricka Kloster Eberbach Riesling Ka-
binett 2010 är som att dricka historia. Gott och 
hisnande. 

Vinet är vacker grönskimrande, som de flesta 
riktigt unga vita viner. Det doftar frukt och 
blommor. Ananas, röda äpplen och daggfuktig 
blomsteräng en varm sommarmorgon. Sma-
ken är halvtorr och fullkomligt flödar av frukt 
och blommor, tillsammans med honung, citrus 
och ett läckert sting av tysk bensinstation.

När jag dricker vinet vill jag sitta på en bänk i 
den pittoreska lilla rosenstaden ELTVILLE. Äta 
på en klassisk tysk saltkringla, småprata om 
ditten och datten och titta på när floden Rhen 
flyter fram. 

Räcker inte en saltkringla för att stilla din 
hunger, passar vinet även som hand i handske 
tillsammans med smarriga charkuterier och till 
maträtter som potatismos med fläsk.

LANGHE NEBBIOLO 
Rosor, viol, nypon, körsbär och hederlig fyllig 
mylla är några av de aromer som Langhe Neb-
biolo 2007 bjuder på. Det är elegant, stramt 
med hög friskhet. Det är inte ett fylligt vin utan 
delikat. Det betyder inte att det är ett vekt vin. 
Här finns kraft i de otroligt många och fina ny-
anserna. 
 Jag får alltid en känsla av att dricka sam-
met. Vinet ger samma känsla i kroppen som 
när jag drar handen över mörkröd tät sammet. 
Egentligen blir känslan den att jag dricker sam-
met, där det brinner lite snyggt i ena hörnet. 
Ungefär som en cigarrglöd. Det finns nämli-
gen en eldig snärt i eftersmaken. Hela struktu-
ren av doft, smak och känsla hos Langhe Neb-
biolo är otroligt häftig och läcker. 

Så här års i PIEMONTE är det snart dags för vit 
tryffel. Och har du spenderbrallorna på dig så 
är vit tryffelrisotto och Langhe Nebbiolo ett 
måste. Har du andra brallor på, är svamprisotto 
eller en pasta med svamp också oemotståndligt 
tillsammans med Langhe Nebbiolo . 

Området där PIO CESARES vingårdar ligger kal-
las för Langhe, vilket betyder lungor. Landska-
pet ser nämligen precis ut som lungor. Det är 
långa kullar som sträcker sig genom landska-
pet och upp mot alperna. Här blåser det heta 
vindar från medelhavet och alperna skyddar 
Langhe från kyliga vindar. Tillsammans med 
jordmånen ger detta ger ett perfekt klimat för 
vinodling.

Producenten NINO NEGRI ligger i Valtellina, i 
norra Italien. Här kallar man nebbiolodruvan 
för chiavennasca och den är känd för att den 
får en mer "pinot noir"-liknande karaktär i det-
ta svalare området.  
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! !LANGLOIS-CHÂTEAU VIEILLES VIGNES 
har utan tvekan DET. Det där speciella som gör 
det omöjligt att inte bli berörd. 
 Varför det där DET alltid blir unikt, är för 
att det finns något självklart som aldrig går att 
till fullo går att förklara. Något utöver. Något 
magiskt, som förför. 
 Hos LANGLOIS-CHÂTEAU VIEILLES VIGNES 
2004 tror jag att DET är kompositionen av de 
olika dofterna och smakerna. Att både ung-
dom och en viss mognad blir ett. Att den högt 
flygande friskheten, som får saliven att flöda 
över, ligger mitt i den fylliga, tunga mogna 
fruktsmaken. Att sötman är honung med torr-
het och eld. Att den skoningslösa stramheten 
är mjuk. 
 Detta är tveklöst ett vin som enligt mig 
vinner på att lagras. Det är underbart nu, men 
med ålder kommer vinets personlighet fram. 
Och det vill jag lova är en skön typ. Det får då 
en vacker gyllene färg. Doften och smaken blir 
mörkare. Den mogna fruktsötman, den friska 
stramheten och den torra finessen blir tydli-
gare och än mer sammanvävda med varandra. 
Vinet blir ett. 
 Nötterna, honungen, de bokna äpplena 
och den militanta friskheten är prefekt till en 
knorrhane, eller knot som fisken egentligen 
heter. Det är en riktigt ful fisk, fast med väldigt 
fin och lite kryddig smak. Den är lättlagad och 
hotas inte av utfiskning. Knorrhane med klas-
sisk gräddig vit sås, mandel, dill och ett nysla-
get sellerimos har hög wow-faktor. Skulle du 
råka sitta med en svensk hummer är inte det 
heller så tokigt till vinet. 
 Smaklig spis!

MASI CAMPOFIORIN 2008
Jag hade precis börjat med vin. 
 Året var 1991 när jag provade årgång 1988 
av Masi Campofiorin, sedan dess har vi haft 
ett troget italienskt förhållande. Och nu med 
årgång 2008 firar vi 20 år. 
 Första årgången som kom till Sverige var 
1988 och jag minns såväl den förvåning som 
glädje och förundran vinet väckte. 
 Det var moget fast ungt, flödande fylligt, 
fast, stramt och lättdrucket och ändå koncen-
trerat och intensivt. 
 Jag lärde mig ett nytt ord, RIPASSO. 
 Jäpp, det är Masi som hittade på ripasso-
metoden. "Ripasso" innebär att vinet jäser en 
andra gång tillsammans med jästresterna från 
ett amarone-vin.  Med ripasso blir vinet fylli-
gare och djupare. 
 Där, i början av nittiotalet användes ordet 
ripasso flitigt när så kallat initierade vinkännare 
träffades. Det uppstod en hets som gick ut på 
att ju fler gånger du sa ripasso, desto bättre vin-
kännare var du.  

MASI CAMPOFIORIN är ett suveränt middagsvin. 
Smakerna av körsbär, kryddor, choklad och ek-
fat tillsammans med fräst svamp, en bit kalv, 
salt, peppar, nykokt pappardellepasta är alltid 
en succé. 
 Under tiden jag lagar mat tar jag gärna 
ett glas och bitar av parmesanost, som just nu 
doppas i grannens förträffligt goda hemma-
gjorda körsbärschutney. 

Härom året serverade jag en flaska 1990 
Campofiorin blint på några vinkännare. Alla 
gissade att det var ett bättre bordeauxvin. 
 Så var inte rädd för att lagra det i tio år, om 
du har det tålamodet och karaktären.

PS. Campofiorin betyder blomsteräng. Ds
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LES LAUZERAIES TAVEL 
Det är inte för inte som Tavel i Frankrike anses 
vara rosévinets Mecka. Det är härifrån de stora 
klassiska rosévinerna kommer. De viner som 
det till och med ansågs fint att dricka när rosé-
vin hade riktigt dåligt rykte. Les Lauzeraies Ta-
vel 2010 är vad jag skulle vilja säga en kalasbra 
vardagsrosé. Nej, detta är ingen stor rosédiva 
utan helt enkelt ett vanligt, hederligt och gott 
rosévin. 
 Här finns friskhet, frukt och stuns i struk-
turen. Framför allt gillar jag bärigheten. 

Det finns något oskyldigt flickaktigt över de 
sötmogna hallonen, jordgubbarna och körsbä-
ren. Jag får samma känsla av bärigheten i vinet 
som innan jag skulle iväg på mitt första skoldis-
ko. Lite tramsigt fånigt, men helt oemotstånd-
ligt underbart. 
 Jag får samma glada och hisnande lycka 
i magen som när jag lyckas blåsa gigantiska 
bubblor av tuggummi. Jag bli ungdomligt lyck-
lig av LES LAUZERAIES TAVEL. 

En del roséviner, som dyr roséchampagne, är 
mer sådana att de skriker förförisk sex. Det är 
en aning mer avancerat och mycket mer krä-
vande. Les Lauzeraies Tavel kräver inget. Här 
finns bara ung, oskyldig lätthet. 
 Smaken av körsbär får mig att tydligt min-
nas mitt första läppglans, som jag, 12 år gam-
mal, köpte i London, just med en smak av 
körsbär. Det hade en betydligt mer syntetiskt 
körsbärssmak, men ändå. 
 Kanske det inte är smaken jag minns utan 
lyckokänslan. 

Till sist säger jag bara rosévin och bouillabais-
se, den där sydfranska fiskgrytan med sting, 
har du aldrig upplevt det – gör det? 
 Kombinationen är oslagbar. 
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Rosdofter

Min näsa säger mig att 

”Rosdoft skänker lugn och ro  
– ett välbefinnande med bilder av vackra 
trädgårdar, mystik, minnen från  
svunna tider, behagliga konversationer  
och mindre skandaler”.

”En grundrosendoft uppfattas 
som en aning oljig med spansk körvel, 
citrus, lite bitterhet och med en sötaktig 
lite syrlig friskhet. 
Denna doft finns mer eller mindre 
hos i stort sett alla rosorna”. 

Rosen genom historien

I alla tider har rosen varit den mest älskade och 
mytomspunna av alla blommor.
 Över hela världen har den inte bara varit 
en symbol för kärleken utan även för romantik, 
doft, lidelse och den fullkomliga skönheten. 
 Fossila rosenfynd har avslöjat att rosen 
fanns redan för 25-30 miljoner år sedan.

Det första kända omnämnandet av rosor är från 
staden Ur, där den sumeriske kungen SARGON 
(2684-2630 f.Kr.) sägs ha tagit med sig rosor 
från ett krig. På 600-talet f.Kr. utnämnde den 
grekiska skaldinnan Sapfo rosen till ”blom-
mornas drottning” och i en grav i Egypten från 
400-talet f.Kr. finns gallicarosor avbildade. 

Filosofen KONFUCIUS (551-479 f.Kr.) berättade 
att den kinesiske kejsaren hade ett bibliotek 
med 600 böcker om rosor vilket avslöjar ett 
mycket stort intresse redan då.

Både i den grekiska mytologin och i antikens 
Rom har man använt sig flitigt av rosor i sym-
bolik, riter och sägner. Det sägs att kejsar Nero 
använde fyra miljoner silvermynt för att köpa 
rosor till en enda fest och Kleopatra blev känd 
för att täcka golven i palatsen med rosor. 
 Även inom islam och kristendomen an-
vänds rosor som symboler. Enligt islam är gula 
rosor en symbol för den falska kärleken medan 
i kristendomen symboliserar den röda rosen 
Jesu blod. Inom Frimurarorden används rosen 
vid begravningar, tre rosor kastas ner i graven 
på en ordensbroder och symboliserar ljus, liv, 
och kärlek. 

År 1455 rasade inbördeskriget i England, ro-
sornas krig. Två rivaliserande ätter York och 
Lancaster bar båda en ros i sitt vapen. York 
den vita: `White Rose of  York` och Lancaster 
den röda: `Apotekarrosen`. 
 Efter 30 års stridande besegrade Henrik 
Tudor som var besläktad med ätten Lancaster 
ätten York och besteg tronen som Henrik VII. 
Den nya kungen sammanförde den vita och 
den röda rosen i sin vapensköld - `Tudorro-
sen`.

Rosornas dofter – mitt första möte

När jag i juni 2001 bjöds in av Fredriksdals ro-
sariet i Helsingborg, visste jag i stort sett inget 
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om rosor. Vare sig fakta, historia, sorter eller 
rosdofter. Mitt doftfokus hade hittills enbart-
varit på dryck, framför allt på vin. Nu blev jag 
instängd i ett vackert litet rum och jag fick in 
två till tre rosor åt gången.

Först låg blommorna i vinglas som var lite 
fyllda med 
vatten. Jag 

försökte att 
göra som jag 
gör med vin, 

snurra runt 
glaset för att 

få upp doften 
i glaset.  Det 

fungerade 
inte så bra. 

Jag kände hela 
tiden att dof-

ten inte nådde 
mig, (ungefär 
samma känsla 

som när jag 
stöter på ett 
vin som har 

knutit sig 
och behöver 

luftas). 
 Jag började sticka näsan längre och längre 
ner i glaset. Jag nådde doften lite bättre, men 
jag hade ändå en känsla av att aldrig helt och 
hållet nå den. Till slut, lyfte jag upp blommor-
na ur glasen, lät dem torka upp lite för att se-
dan hålla dem i handen och då kunde jag köra 
ner näsan i blomman och runt blomman. Jag 
kunde dofta olika långt från blomman, bakom 
blomman och på det gröna bladverket. 
 Nu upplevde jag doften av rosorna fullt 
ut och jag fann att en ros doftar väldigt olika 
beroende på mognad, väderlek och tid på da-
gen. 

Jag gick också ut och jämförde om det var skill-
nad på att uppleva doften i ett rum eller direkt 
ute på busken. Det är i stort sett samma upp-
levelse. 
 Vissa dagar när det blåser eller är kallt kan 
det vara i stort sett omöjligt att känna doften 
från rosen ute på busken. Då är det bättre att 
dofta inomhus. 

Att fånga en rosdoft 
Att beskriva en ros' doft är inte enkelt. Dof-
ten varierar med temperatur. Olika aromämne 
frigörs vid olika temperaturer. Detta påverkar 
doftens intensitet och sammansättning. 
 Rosen doftar alltså helt olika beroende på 
väder och vind. Är det alldeles för kallt, doftar 
den inte alls. Doften varierar också beroende 
på vilken tid det är på dygnet: många är rätt så 
morgontrötta och börjar dofta först fram på 
eftermiddagen.

Det är därför rosor som ska användas till rosen-
olja alltid skördas mycket tidigt på morgonen, 
innan doften börjar avdunsta från kronbladen. 

Rosens doft ändras också med blommans ål-
der. Den unga nyutslagna rosen doftar lite och 
ganska kartigt. Ju mer blomman slår ut desto 
fylligare och rikare blir doften. För att sedan gå 
mot mer syrliga oxidationstoner när blomman 
börjar vissna. 

Vad är det som doftar på rosen? 

Oftast sitter doften i kronbladen. Den kan 
också komma från ståndare, pistiller och glan-
delhår på knoppar och nya skott. Hos myskro-
sorna sitter doften framförallt hos ståndarna. 

Nästan alla dofter går att hitta i rosor, från en 
klassisk rosparfym eller Chanel No 5 till hela 
spektrat av citrusfrukter, kall och varm, omo-
gen, mogen och övermogen frukt, bär, torkade 
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och färska kryddor, stearin, puder, rengörings-
medel, björnklister, komocka, bourbon, godis, 
mint, honung, vitsippor, jasmin….. listan kan 
göras oändlig. 

Efter flera års doftande har jag kommit fram 
till att det i stort sett hos alla rosor finns en 
gemensam grunddoft. Den uppfattas som en 
aning oljig med spansk körvel, citrus, lite bit-
terhet och med en sötaktig lite syrlig friskhet

Rosornas mångfald är fascinerande. Blom-
morna finns i ett otal olika storlekar och skiljer 
sig markant i färg och form. Blomningstiden 
är i många fall mycket lång vilket gör att man 
kan ha en blommande trädgård från tidig vår 
till sen höst.
 Visst vill man att ens trädgård ska vara en 
plats som tilltalar alla sinnen - en befriande oas 
med ljuvliga dofter, en trädgård som man sät-
ter sin personliga prägel på. 
 Med rosor är det inte svårt att uppfylla 
önskemålen oavsett om man sätter en enda ros 
som solitär bredvid favoritfåtöljen eller skapar 
en doftrabatt med flera rosor som skiftar i färg 
och form. 

Doftvandringar

Under flera år gick jag tillsammans med några 
av landets främsta rosexperter på doftvand-
ringar i Fredriksdals rosarie. Tillsammans bjöd 
vi deltagarna på fakta och historia om rosen 
samt på doften. Det var kul att se dessa grup-
per som i början stod snällt och lyssnade på 
oss. 
 Men ju längre doftvandringen pågick de-
sto fler näsor stacks längre och längre in bland 
de blommande buskarna och vi såg tillslut bara 
rumporna på folk som nästan yra av allt ros-
doftande gick från buske till buske, eller från 
doft till doft. 

Tre exempel 
… på hur det kunde låta på våra vandringar 
med fakta, historia och doft.
# 1 
1800-TALSMÅLARNAS FAVORIT

– Fantin-Latour
"Fantin Latour har en lätt smickrande skimran-
de doft, nästan blygsamt elegant. Doften finns 
där men den fångas inte så lätt. Karaktären 
är lätt oljig. Det finns också inslag av nyslaget 
gräs, klöver och en liten lockande sötma som 
påminner om fruktnektar. 
 En nätt och fin sammansatt doft av prun-
kande sommargrönska.”Fantin-Latour` till-
hör Centifolia-gruppen som på svenska ofta kal-
las hundrabladsrosor. Den sägs vara en av de 
vackraste gamaldags rosorna och man kan bara 
hålla med. Sorten tros ha uppstått i Holland i 
slutet av 1500-talet. 
 Centifoliarosorna användes flitigt i bloms-
termåleri och den här rosen har fått sitt namn 
efter den franske konstnären Henri Fantin-La-
tour som var verksam under 1800-talet.
 Blomningstiden varar från slutet av juni 
till slutet av juli och busken blir runt 120 cm.
 Den ljust rosa blomman är stor och tätt 
fylld. Bladverket är mörkt och glänsande. 
 Härdig till zon 4.
# 2
Spektakulära färgnyanser från Austin

– Pat Austin
”Pat Austin doftar som en nyutslagen bok. 
Detta är en stor personlig doft som är sam-
metslen med annorlunda mustiga dofter. En 
varm doft med inoljat eneträ och solvarm ved. 
Fruktigheten går mot mogen ananas, persika, 
torkade aprikoser och söta röda äpplen. 
 
Friskheten är liten men elegant välbalanserad 
och doften liknar de dofter man finner i söta 
exklusiva viner”. 
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DAVID AUSTIN är en av världens mest berömda 
rosförädlare. På David Austin Roses Ltd  har 
ambitionerna alltid varit att ta fram rosor med 
de gammaldags rosornas utseende och doft 
men med de moderna rosornas remonterande 
egenskaper.
 Den här gula rosen med inslag av koppar 
och korall har ett tätt och brett växtsätt och 
blir cirka 120 cm hög.Rosen har fått namn efter 
David Austins hustru vilket lovar en hel del. 
 Härdig till zon 3.
# 3
Grönögd skönhet

– Mme Hardy
”Madame Hardy’s doft är stor, intensiv och 
tungt parfymerad. Den är påfallande tydlig och 
har en stor mångfald. Från kryddor som citron-
meliss, körvel, libbsticka och citronverbena till 
söta mogna Anjoupäron och lätt övermogna 
drypande persikor. 
 Det finns en tilltalande bitterhet som på-
minner både om grapefrukt och bittermandel. 
En frisk krispighet av nyslagen sommaräng och 
grön sval paprika. Dessutom doftar det mogen 
lime, solvarma hallon och lite övermogna bi-
garåer. 
 En pikanthet är den rökiga ton som 
doftar som plånet på tändsticksasken. En allt 
tillsammans intressant och lockande doft. En 
doft med många sidor och djup.” 
 Utsökt är denna gammaldags vita ros 
med grönt öga. Blomknopparna är ljust rosa 
och slår sedan ut till vita ”skålar”. Busken som 
blir 150 cm hög är upprättväxande med båg-
böjda grenar. Blommorna är medelstora, tätt 
fyllda och har en stark doft. Bladverket är ljust 
och matt. `Mme Hardy` tillhör Damascena-
gruppen och kom i odling år 1832.
 Rosen harfått namn efter hustrun till 
MONSIEUR HARDY som var chef  över Luxem-
bourgträdgården i Paris.

Här följer ett pärlband 
av min näsas favorit-
rosdofter, varsågoda: 

ABRAHAM DARBY
Omsluter dig med sin stora friska och 

sötsyrliga doft. Sensuell silkeslen med sin hint 
av dampuder och moget sött franskt sauternes 
vin. En betagande baudoire-doft som tar över 
dig. Mörk av malda hasselnötter och körvel. 
Frisk av klöver och citron. Söt av exklusivt 
vin.

AKSEL OLSEN
Kryddnejlika, kryddnejlika och sen 

kommer finstämda toner av jasminbloms te. 
Aksel Olsen har en tydlig, stor, mörk, tung doft.  
Trots att den inte bjuder på ett stort spektrum 
är det mycket god och bred. Kanel och kan-
derade apelsiner förgyller och bitskheten från 
svavel gör doften spännande. 

ALIDA LOVETT
Alida Lovett har en motsägelsefull 

doft som på ett förunderligt vis bildar en fin 
enhet. En härlig frisk örtig doft av mycket ka-
nel, mjuk pepparkaka, citronbakelser, gula rus-
sin, muscatdruvor, en söt blommighet, mogna 
päron, körvel, honungsljus och gröna mogna 
sommaräpplen. En ros med en personligstil 
och finess. 

BLANCHE DE BELGIQUE
Blanche de Belgique bjuder på en 

medelstark doft som bildar en fin helhet vilket 
gör det svårare att urskilja de olika doftkarak-
tärerna. Här finns det inslag av bittermandel, 
citron, lime, liljekonvalj, vanilj, syren, mogna 
gula äpplen och äpplemos. 
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CROWN PRINCESS MARGARETA
Crown Princess Margareta har en 

jämn stor frisk doft av frukt och med tydliga 
inslag av honung. 
 Detta är något av en godisros där man 
kan hitta karaktärer såsom juicy fruit, päron-
bugg och geléhallon. Här finns också mer na-
turliga inslag som hasselnötter, mogna citroner, 
körvel och aprikoser. 
En speciell doft är rosens friskhet som är den 
samma som finns i musöronen hos en nyutsla-
gen bok. En spännande annorlunda doft som 
kittlar näsan. 

DUCHESSE DE MONTEBELLO
Duchesse de Montebello har en hög, 
intensiv, stark, tungsött och mycket 

frisk doft. Körvel, daggfuktigt gräs, nyutslagen 
grönska, vitsippor, sockerkaka, citronmeliss, 
honung, liljekonvalj, citron och limeskal. Dof-
tar som en Tarte au citron smakar. En parfy-
merad förförisk doft. 

FRÜHLINGSDUFT
Här finns en generös, stor, kraftfull, 

nästan påträngande, parfymerad tung doft. 
Aromerna trillar som på ett pärlband med man-
del, marsipan, kalla nytvättade omogna anjou-
päron, patchouli, mogna persikor, mango, kan-
derad apelsin, övermogna päron, sockerkaka, 
mogen varm lime, bergamott, vaxljus, kaprifol 
och hav. 

GOLDEN CELEBRATION
Sötmogna smultron med 

persilja, körvel och gammeldags 
apelsinpastiller. Blodapelsin och kursbär till-

sammans med söt blomdoft. 
Mjuk fin och  frisk doft som också har en 

mörk läcker mustighet och som minner om 
franska sauternesviner. 

En del menar att de hittar pepparrot i doften. 
En doft som trots sin mångfald har en lite flyk-
tig karaktär.

BLUSH DAMASK
En skir liten exklusiv doft. Blush Da-

mask doftar av torkade kryddor, puderfärgade 
damunderkläder, mogna gröna äpplen, dyrbart 
te och lite av stearin och damm. Doften är som 
en känslig och lite svår person med speciella 
egenskaper.

BUFF BEAUTY
Buff  Beauty är en ros med en mycket 

egen doft. Den känns robust, mycket tung och 
den har en charmig klumpig stil. En doft som 
hänger kvar länge, mycket länge och som be-
dövar. Denna doft tycker man antingen om 
eller inte, här finns det inga mellanting. Gran-
skog, kåda, enris, nysågat virke, brända al- och 
enspån tillsammans med persikor, ananas och 
lätt oxiderade gula äpplen. En doft som skiljer 
sig och bjuder på ny upplevelse. 

CARDINAL 
DE RICHELIEUX
En stark och fin mycket välbalanserad frisk 
doft av bär och frukt, som lite äpplen, päron, 
mango och banan och en frisk doft av kåda. 
 I bakgrunden en liten blommighet. 

CHAPEAU DE NAPOLEON
Härlig, stor och frisk doft av bergamott, 
lime och nybakad citronsockerkaka. 
 Enkel, god med rena 
och tydliga dofter. 
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HENRI MARTIN
Henri Martin har en medelstor och 

intensiv doft. Citron, rivet citronskal och lime 
ger tillsammans en stor friskhet. De sötare och 
lite tyngre tonerna kommer från dofterna av 
nyklippt gräs, spansk körvel, mogna tomater, 
varm tallskog och kåda. 
 Detta är en tydlig frisk syrlig doft som har 
en viss tyngd. En sammansatt smäcker doft, 
som ger en känsla av en tidig sommarmorgon 
med dagg. 

HERMOSA
Hermosa har en medelstark mjuk väl 

och vackert sammansatt doft vars karaktär är 
pigg och söt. Det sötfriska går åt bergamott, 
mogna päron, päronbugg, lime, citronmeliss, 
liljor och syrén. Solvarma, mogen honungsme-
lon vindruvor , detta är en doft vars olika ka-
raktärer framträder kristallklart och i fin sam-
stämdhet med varandra. 

ISPAHAN
Ispahan är en av de sötare tyngre par-
fymerade rosdofterna som doftar som 

en fin sommarmorgon med dagg. Nyslaget hö 
och halm, en varm dag på landet, honung, bitt-
ermandel, mogna persikor, mogna smultron, 
lime och grapefrukt, vindruvor, fruktsallad, 
skalen från gula äpplen. En riktigt god doft.

MAIDENS BLUSH
Maidens Blush bjuder på en doft med 
en knivskarp elegans av citron- och 

apelsinpastiller. En parfymerad lite tvålig doft 
av persikor och jasmin. Doften har en örtig 
underton av körvel med en hint av dragon och 
mejram. 
 Här finns gröna sommaräpplen, hårda 
omogna päron, vinbär och fläderblom. En doft 
som visar upp både lätthet och tyngd. 

MAY QUEEN
En finessfylld, rolig och speciell rosdoft. Den 

är stor, mycket givmild och energiskt 
intensiv, vars like inte står att finna 
hos någon annan ros. En charmig lite 
finurlig doft som är fylld av en tutti-

frutti - sötma med mycket mango och päron. 
En körsbärston stramar upp sötman med en li-
ten bitter touch och ger tillsammans med frisk-
het ett djup till doften. Friskheten går att likna 
vid kiwi och passionsfrukt. Detta är en rar och 
rolig doft med stil. 

NEW DAWN
Doften är len och sammansatt på 
ett vackert och smäckert vis. Den är 
mycket mjukt frisk med behagliga söta 

aromer. Liljekonvalj i full blom med vårgrön-
ska, lime, augustipäron och rosentvål. Kryddig-
heten är mörk med kanel och kryddnejlika. 
 New Dawn minner mig om mina barn-
doms sommar på den skånska slätten, detta är 
en uppfriskande snäll doft som skänker själen 
harmoni och glädje. 

ROSA HELENA HYBRIDA
Rosa Helenae ”Hybrida” har en doft som lyck-
as med att förena motsatser. Detta är en ytterst 
komplex doft som bjuder på såväl lätta friska 

karaktärer till djupa och tunga. En 
förförisk sensuell söt doft med många 
skiftningar. Doften är silkemjuk, fyllig 

och välkomponerad. Här finns allt bitterman-
del, nötter, kaprifol, jasmin, som en kvällsbris 
med dofter av sommarens blommor. Mogna 
aprikoser, persikor, melon och övermogna 
körsbär. 
 Kåda, kanel, sandelträ, clementin och en 
stark doft av apelsin smyckad med kryddnejli-
kor. Här finns en mörk sötaktig kryddighet och 
friskhet. Detta är en exklusiv lyxig doft.
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ROSA RUGIBINOSA
har en uppfriskande och välavrundad 

doft. Det mest tydliga hos denna vildros är 
äppledoften. Här alla finns sorters äpple grö-
na, gula och röda. Bakom alla äppledofterna 
går det dessutom att hitta anis, fänkål, jasmin, 
spansk körvel, välmogna apelsiner, citroner 
och mandariner, klöver, bergamott, kaprifol, 
mogna päron och vindruvor.   
 Detta är en mycket härlig sammansatt 
doft som hela tiden visar upp nya doftsidor. 
Efter ett sommarregn kan hela trädgården fyl-
las av en fantastisk äppeldoft – doften är som 
starkast vid hög luftfuktighet. 

SALET
Doften är mjuk, sammansatt med 

sötaktiga toner. Mossan doftar underbart friskt 
av kåda och blandar sig gudomligt med blom-
mans doft! Det söta är mogen mango, aprikos, 
persika, gröna vindruvor och fruktnektar. 
 Här finns dofterna både från den tidiga 
morgondaggen och den varmt fläktande kvälls-
brisen, med sin doft av kaprifol, jasmin, hägg 
och syren. Sötmandel, hasselnötter och kryd-
dighet. En smekande doft. 

STANWELL PERPETUAL
har en sensuell beslöjad doft som är 
varm sammetslen, bittermandelblom, honung, 
örtig och bitter, marsipan, bergamott, körvel, 
omoget citronskal (rivet), kryddig, stearin, som 
ett grässtrå man tuggar på. Varm, sammetslen 
och beslöjad, underbar och man längtar till-
baka. 

THE BISHOP
har en mycket ren doft som är tung men flyktig. 
Som en sniff  av Chanel No.5. Dampuder, söt-
syrlighet, körvel, citrus, viss uppiggande frän-
het av kattkiss (sauvignon blanc) och mandel. 

TRIER
Trier har en stor mycket personlig doft 

som är både stark och oerhört intensiv dock 
inte speciellt söt utan mer bitter. Doften är till 
och med så tung att man blir lätt yr av den. En 
nästan giftig doft av mysk, bittermandel, marsi-
pan, gröna bananer, kanel och kryddnejlika. Ci-
trusfrukterna är av den dovare karaktären mot 
mandariner och kanderade apelsiner. En doft 
som ger en känsla av östländernas rökelse. 

TRIGINITIPETALA
Trigintipetala är en ros vars tunga näst intill på-
trängande doft spänner över ett stort spektra. 
Denna doft är komplex, djup och mycket sär-
egen. Doften är stor, intensiv och kraftfull. 
Först kommer det en tydlig karaktär av spansk 
körvel. Därefter följer dofterna som på ett 
pärlband. 
 Färska nyplockade örter som citronmeliss, 
libbsticka, dragon och mejram, tillsammans 
med den bitterhet som finns i färska kryddor. 
Mogen honungsmelon, kanderade apelsiner 
och kåda ger rosen dess söta dofter. Och den 
tunga lätt beslöjade karaktären kommer från 
mysken, bittermandel, kanel och sandelträ. 
 Det finns en underbar doft av sommar-
varm barrskog eller bastu, med en viss rökig-
het. Vänder man på rosen och doftar vid stjäl-
ken finner man här samma dofter som i själva 
blomman fast de har en betydligt mer parfyme-
rad stil. 
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 DARSELECT
Medelstora, hjärtformade och lång-

smala bär, med den gröna bladhatten högt pla-
cerad. Färgen är ljusröd till klarröd och fröna 
syns tydligt med sin limegröna färg.
 Doften är medelstor och frisk av citrus 
och päron. Ett saftigt sött bär med smak av 
nyslaget gräs, päron och fuktig mylla. Ett mjukt 
saftigt bär med ett något torrare och fastare 
kött. Balanserat, friskt och gott.

SONATA
Stora, breda och knubbigt runda bär. 
Färgen är ljusröd med inslag av orange. 

Fröna lyser tydligt i limegrönt.
 Doften är rak och ren med en hög dis-
tinkt friskhet av citrusfrukt och röda äpplen. 
Sött bär med smak av solmognad, röda äpplen, 
citrus och vårgrönska. Ett mjukt, saftigt bär 
med något torrare och fastare kött.
 Ljusrött, knubbigt, saftigt bär med myck-
et friskhet.

PEGASUS
Medelstora, breda, knubbiga och hjärt-
formade bär med klarröd till mörkröd 
färg. 

 Doften är sötmogen med drag av jord-
gubbslikör och med en näve jord. Ett mycket 
intensivt sött bär med lite lägre friskhet. Sma-
ken är lätt parfymerad med smultron, 
likör, mylla, te och mörk honung. 
 Mjukt, saftigt och 
drypande sött. 

HONEOYE
Små till medelstora hjärtformade bär med ron-
dör. Färgen är djupt mörkröd.
Generös, maffig och parfymerad doft. Bäret 
smakar av solmognad, lime, svarta körsbär och 
smultron. Sötman är intensiv med en uns mylla 
och kallt te. Mjukt och flödande saftigt bär med 
välintegrerad friskhet.
Saftigt, sött och friskt med mycket bärsmak.

FLORENCE
Stora, pompösa och klassiskt hjärtfor-

made bär, med en klarröd färg. Doft och smak 
är stor och nyansrik med solmognad, berga-
mott, morgondagg, te och nyslaget gräs. Frisk-
heten är hög och ger bäret en rak och ståtlig 
ryggrad.  
 Sötman är intensiv med honungstoner 
och söt, fet grädde. Ett nyansrikt, klassiskt gott 
bär där sötma, aromer och friskhet är i fin ba-
lans. Ett bär som på alla vis uppfyller våra för-
väntningar på hur en god jordgubbe ska vara.

ZEPHYR
Medelstora, knubbiga, breda och 

veckade bär. Färgen är ljusröd till klarröd med 
inslag av orange. De limegröna fröna lyser 
tydligt.Saftigt, sött med friskhet av nyslaget 
klöver, smultron, kanderat socker och gra-
pefrukt.Smaken är lång, söt och väl 
sammansatt.Friskt och sött bär med 
klassiska smaker och balans.
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FLAIR
Stora, hjärtformade och rundknubbi-

ga bär med stor bladhatt och tydliga limegröna 
frö. Ett djupt mörkrött bär med stor parfyme-
rad doft av smultron, champagne, vårgrönska 
och mylla. Elegans. Fruktköttet är spänstigt 
och smakar mycket.  
 Återigen lyx och elegans med smultron 
och champagne. Ett bär med höga smaker och 
fin balans mellan friskhet och sötma.
Oerhört smakfullt med elegans och sting.

EVIE II
Ett litet runt och knubbigt hjärtformat 

bär  med stor krispig bladhatt.
 Klarrött med medelstor komplex doft 
och smak av jordgubbslikör, vårgrönska, man-
delbom, mandarin och blåa mogna plommon.  
Saftigt och mjukt bär med fast fint fruktkött. 
 Ett lättsamt och friskt bär med många 
fina smaker och aromer. 

FLORIN
Ett litet knubbigt och hjärtformat 

ljusrött bär med limegröna frö och stolt blad-
hatt. En mild fin doft av citrus, vårgrönska och 
smultron. Bäret lagom med snälla lätta dofter 
och smaker. 
Mjukt, saftigt, friskt och sådär ofarligt småtrev-
ligt.

RUMBA
En jätte med stora gigantiska bred 

knubbiga hjärtformade bär i klassisk jord-
gubbsröd färg. Doft och smak är mörk, maffig 
med solvarma sötmogna smultron och honung. 
Ett köttigt saftigt bär med drypande sötsyrlig 
smak. Eftersmaken hänger kvar i munnen.
 Ett bär som på ett charmigt viss är för 
mycket och tar ohämmat för sig både i bredd 
och längd. 

HONEOYE
Små till medelstora hjärtformade bär 

med rondör. Färgen är djupt mörkröd.
 Generös, maffig och parfymerad doft.  
Smakar av solmognad, lime, svarta körsbär och 
smultron. Sötman är intensiv med en uns mylla 
och te. Mjukt och flödande saftigt bär med hög 
friskhet.
 Generöst sött och friskt med stor smak. 
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Denna nasal avhandling har visat på                    

ett samband mellan å en sidan upplevelsen av 
doft och smak och å andra sidan det haptiska 

kroppsminnets uttryck. 

 Därmed har jag breddat beskrivandet av doft 
och smak från det rent sensoriska och allego-

riska, till en mer sann, sammansatt nivå, 

 och samtidigt gjort upplevelsen mindre mätbar 

   och vetenskaplig.
Min ambition är att nå den efemära sanningen och 

befria näsan från vetenskapen. QED

Samman
     fattning
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Ett speciellt stort tack 
till alla ni fina näsor 

som bidragit och hjälpt mig!
MISCHA


