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Abstract

Johannes Soldal, Everyone Should Become a Connoisseur: Individualization, Community 

Making and Sweaty Horses in Levande livet 1983-1984. Uppsala universitet: Institutionen för 
idé- och lärdomshistoria, masteruppsats, vårterminen 2013. 

A part of the Swedish TV-show Levande livet that aired between 1983 and 1984 was 
devoted to wine. !is was the "rst time a wine tasting was being broadcasted in Sweden. 
Terms as ”sweaty horse” and ”moulded pile of leaves” – that the wine connoisseurs Carl Jan 
Granqvist and Knut-Christian Gröntoft used to describe the wines – became objects of 
both appreciation and ridicule. !eir way of talking about wine reminds of Robert Parker’s 
wine language, which grew of importance from the 1970s and onwards.
 !e purpose of this thesis is to try to write a history of taste. By researching how the 
TV-show was received by the daily press in Sweden, it is possible to come to terms with 
what kind of opinions and attitudes a wine tasting challanged. !is thesis shows how the 
viewers, by tasting wine and trying to articulate their taste experiences in the language 
provided by Granqvist and Gröntoft, became members of a taste community. !is taste 
community was not only being sustained by a shared language for taste experience, it also 
affected the viewers own taste of the wine.
 By doing this it is possible to describe in what way everyone was urged to practice their 
own taste and become a connoisseur.

Key words: History of senses –  History of taste – Wine language –  Connoisseurship – Taste 

community – Community making – Wine reviews –  Individualization – Taste position – Carl 
Jan Granqvist – Knut-Christian Gröntoft – Robert Parker
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Då kanske vi törs ta fram våra vinglas

Inledning

Kameran zoomar in på dörren till vinkällaren på Grythyttans gästgivaregård. Flöjtsolot till 
Glucks opera Orfeus och Eurydike spelas i bakgrunden. Uppklädda, med varsin taste du vin 
(vinprovningskopp) om halsen, och omgivna av rader med vin$askor, sitter Carl Jan 
Granqvist och Knut-Christian Gröntoft runt ett träbord i den av stearinljus upplysta 
källaren. Med blickarna omväxlande på varandra och på tv-tittarna, och med låtsat 
förvånade ansiktsuttryck:1

CJ: Schh.
KC: Schh.
CJ: En vinkällare?
KC: I svensk tv?
CJ: Är det möjligt?
KC: Jo, ty in vino veritas, i vinet "nns sanningen.
CJ: Då kanske vi törs ta fram våra vinglas.2

Vininslaget i tv-programmet Levande livet sändes under sammanlagt arton veckor hösten 
1983 och våren 1984. Det var första gången en vinprovning sändes i svensk tv, och det kände 
de två vinprovarna sig tvungna att förhålla sig till. Gröntoft ger ett litet föredrag om vinets 
historia, från det gamla Egypten till medeltidens kloster. Tittarna bjuds på en första 
provsmakning innan vininslaget är till ända. I sina glas har de ett vitt vin från trakterna kring 
Frascati i Italien. De fyller gommen med vinet och talar sålunda:

CJ: Mmm, vilken härlig doft och bouquet.
KC: Ja, vilket spännande vin. Vilken aromatisk doft.
CJ: Lite lakrits.
KC: En rik fruktighet.
CJ: Och så torrt! Det är ju riktigt briljant. Stringent.3 
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1 CJ = Carl Jan Granqvist; KC = Knut-Christian Gröntoft.

2 Levande livet (LL), Sveriges Television, SVT 2, 14/2 1984

3 LL, 14/2 1984



Det första avsnittet anger på vilket sätt vininslagen i Levande livet var ordnade: korta 
utläggningar om vinodling, olika vinsorter, vinets sociala och kulturella betydelse – och så 
dessa provsmakningar, där Granqvist och Gröntoft lättsinnigt liksom bollar orden mellan 
varandra. Granqvist återvänder från sjunde himlen och vänder sig till tittarna: ”Så här gör 
man när man provar vin. Och om det ska vi prata betydligt mer i nästa vecka.” 
 Vininslaget är av intresse eftersom detta var första gången som Sveriges befolkning i tv 
"ck ta del av grunderna i en vinprovning: hur man tittar, luktar och smakar på vin, och 
framförallt hur man bör försöka klä sina upplevelser i ord. Granqvist och Gröntofts 
besynnerliga språk väckte snart uppmärksamhet. Uttryck som ”svettig häst” och ”förmultnad 
lövhög” blev föremål för både uppskattning och löje. Vinprovarna uppfattades som 
underhållare, tvärtemot Granqvists ambition att skapa ett nytt språk för lukt- och 
smakupplevelsen av vin.4

Utgångspunkter, metod

En av utgångspunkterna för detta arbete är att det är möjligt – och önskvärt – att försöka 
historisera våra sinnen. Jag vill till Foucaults lista över ”sådant som inte anses ha historia” – 
känslor, kärleksliv, medvetande, instinkter –  även lägga ”sinnen”.5  Jag noterar en del 
föregångare: Alain Corbin, Michel Pastoureau och James H. Johnson har i angiven ordning 
försökt historisera lukten, synen och hörseln.6  Därutöver har Steven Shapin undersökt 
smakens förändrade betydelse och användning.7  Inte den estetiska smaken, utan den vi 
använder för att smaka på mat och dryck. 
 Smaksinnet har åtminstone sedan 1700-talet använts som en metafor för estetiskt 
omdöme.8  Att ha ”god smak” i denna överförda betydelse är liktydigt med att kunna ”välja 

4

4 Jag gör i det här arbetet ingen större skillnad mellan lukt- och smaksinnet. De uppfattas ofta som 
komplementära sinnen. När vi smakar av vinet i gommen använder vi inte bara smaksinnet utan också 
luktsinnet; håll för näsan och smakupplevelsen blir fattigare. När jag använder ordet ”smak” torde det framgå 
av sammanhanget om jag behandlar smaksinnet för sig, eller om jag behandlar smak och lukt tillsammans. 

5 Foucault (2008), s 101

6 Se Corbin, The Foul and the Flagrant: Odor and the French Social Imagination (2006); Pastoureau, Blue 
(2001), och; Johnson, Listening in Paris: A Cultural History (1995).

7 Shapin, Changing tastes: how things tasted in the early modern period and how they taste now (2011)

8 Gigante (2005), s 16 f



rätt”, i en tid då valalternativen ökade.9  Att smaksinnet "ck agera modell för den estetiska 
urskiljningsförmågan är motsägelsefullt med tanke på att smaken åtminstone sedan 
Aristoteles har ansetts vara ett lägre sinne.10  Enligt Aristoteles hierarkiska uppdelning av 
sinnena är lukten, smaken och känseln lägre sinnen; hörseln och synen högre. Det var en 
uppdelning som vid slutet av 1700-talet inskärptes av Immanuel Kant. Anledningen till att 
smaksinnet kom att tjäna som metafor för estetiska omdömen var att smaken under 
tidigmodern tid ansågs stå i direkt förbindelse med verkligheten. Smaken ansågs kunna 
användas till omsorgsfull urskiljning. Denna koppling kan spåras i det latinska ordet sàpere, 

som både betyder ”att ha smak” och ”att ha kunskap”.11 
 Jag tror att det är viktigt och nödvändigt att göra sig av med uppfattningen att smaken 
är fysiologiskt given. Sinnena och kroppen är alltid inbäddade i ett socialt och kulturellt 
sammanhang. Det "nns ingen objektiv smak, ingen smak i sig. Det är därför alla försök att  
”återskapa det för$utna” är hopplösa och omöjliga. Även om en maträtt tillagades på exakt 
samma sätt som den tillagades på 1600-talet så skulle den smaka annorlunda för oss i dag. 
Vi har andra upplevelseramar och en annan smakpalett. Att smaken är inbäddad i ett socialt 
och kulturellt sammanhang, som ständigt är stadd i förändring, innebär att även smaken är 
föränderlig. Detta innebär emellertid inte att det är möjligt att reducera smaken till ett 
sociokulturellt sammanhang. Bra sinneshistoria måste ta det kroppsligt speci"ka med 
sinnena på allvar. 
 För att påvisa smakens föränderlighet kan man undersöka hur människor har talat om 

smakupplevelser, och hur detta tal har förändrats. Jag menar att språket är oskiljaktigt 
förbundet med hur vi med våra sinnen uppfattar världen. Att ta det kroppsligt speci"ka med 
sinnena på allvar innebär emellertid att påståendet måste nyanseras en aning. Jag menar inte 
att kunskap måste kunna uttryckas i ord för att räknas som kunskap. Den sinneshistoriska 
forskningen har övertygande visat att även kunskap som inte kan uttryckas i ord påverkar 
både hur vi handlar i och förnimmer världen.12  Inte heller avser jag att förneka att 
människor kan urskilja smaker utan att kunna beskriva vad de urskiljer. Däremot är språket 
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9 Gigante (2005), s 3

10 Smith, Sensory history (2007), s 28

11 Origgi (2007), s 185

12 För ett bra exempel se Michael Baxandall, Painting and experience in fifteenth century Italy: a primer in 
the social history of pictorial style (1988)



vi använder för att tala om smakupplevelser inte oskyldigt – det påverkar hur och vad vi 
smakar. Språket är inget utanpåverk runt en fysiologiskt given och fast kärna. Tvärtom: 
språket griper in i hur vi faktiskt förnimmer världen. Kan man visa att talet om 
smakupplevelser har förändrats kan man argumentera för att också smaken har förändrats.13 
 Sedan 1800-talet har talet om smakupplevelsen av vin i hög grad pådrivits av 
konnässörer.14  Vad som utmärker konnässörskap är inte helt lätt att nagla fast, men 
vanligtvis refererar det till en sorts omdömeskonst baserad på sinnesintryck, oftast vad gäller 
konst eller mat och dryck. Själva ordet ”konnässör” kommer från latinets cognoscere, att lära 
sig eller att veta; en konnässör är en person som vet.15  Under perioden 1750 till 1850 ser vi 
$era exempel på hur denna omdömeskonst institutionaliseras. Konstkännaren och 
gastronomen är två exempel på denna nya typ av konnässörer. För gastronomens 
vidkommande måste vi för$ytta oss till Frankrike vid 1800-talets första decennier, då bland 
annat Grimod de la Reynière och Jean Anthelme Brillat-Savarin lade grunden till den 
gastronomiska litteraturen.16  I en annan betydelse är konnässören en person som genom att 
uttrycka ”god smak” distanserar sig från andra människor. Charlene Elliott skriver i en 
artikel att denna distansering är grunden i all slags konnässörskap. Konnässörskap handlar 
enligt Elliott om ”surface, representation, and the advertising of self ”.17  Denna dubbelhet 
spänner genom en stor del av litteraturen om konnässörskap. Å ena sidan är konnässören en 
person som genom att träna sina sinnen kan särskilja en falsk från en äkta Manet, eller utan 
tvekan känna skillnaden mellan olika årgångar av en Châteauneuf-du-Pape. Å andra sidan 
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13 För en avvikande uppfattning, filosofen Kent Bach: ”The question boils down to this: does the wine taste 
different now that its qualities are singled out and labelled, or does the description ring true because it 
captures the experience one was already having? I’m inclined to opt for the latter answer: the description 
rings true not because it reveals something new but because one’s experience already fits it.” Bach (2007), s 
37

14 Shapin (2012), s 64

15 Elliott (2006), s 235

16 Priscilla Parkhurst Ferguson menar att 1800-talet såg tillkomsten av fem genrer av gastronomisk litteratur. 
Dessa utarbetades av gastronomerna Grimod de Reynière och Brillat-Savarin, kocken Marie-Antoine 
Carême, författaren Honoré de Balzac och den utopiske socialisten Charles Fourier. Ferguson (1998), ss 
611-612

17 Elliott (2006), s 233



är konnässören en person som genom att uttrycka sig rätt – genom att kunna alla detaljer 
om målningar eller viner – kan distansera sig från andra människor.18

 En utgångspunkt för detta arbete är att en förändring i talet om smakupplevelser – i 
föreliggande fall, talet om smakupplevelsen av vin – måste knytas till förändringar i 
samhället i stort. Hur man har valt att tala om smakupplevelser måste relateras till 
förhållandet mellan konnässör och konsument, och hur detta förhållande har konstituerats 
vid en given tidpunkt. Till vilka läsare, tittare eller konsumenter vände sig detta tal?
 Jag tror att Foucaults genealogiska metod kan vara nyttig för att påvisa sinnenas 
föränderlighet. Foucault beskriver ett ”oundgängligt försiktighetsmått för alla genealogi: att 
"xera skeenden i deras singularitet, bortom all förenhetligande "nalitet”.19  Det är viktigt att 
aldrig låta samtidens uppfattning om det självklara eller det naturliga kolonisera det 
för$utna. Att vinprovning för oss ter sig som ett naturligt inslag i tv-utbudet utesluter inte 
att detta för många människor i 1980-talets Sverige framstod som rent av bisarrt. Samma 
sak gäller för hur vi – eller vissa av oss – talar om vin. Att vi i dag inte höjer på ögonbrynen 
när viner beskrivs ingående innebär inte att det inte framstod som märkligt för människor 
för trettio år sedan. 
 En genealogisk metod innebär att försöka påvisa att det inte "nns någon nödvändighet 
i skeendet, att saker och ting hade kunnat ta en annan väg. Ett visst sätt att tala om vin (som 
jag har valt att kalla det moderna refererande vinspråket) har fått stor utbredning de senaste 
trettio åren. Det innebär inte att detta sätt nödvändigtvis är ”bättre” än andra sätt att tala om 
vin, eller att det var av den anledningen som detta vinspråk "ck så stort in$ytande. Inte 
heller "nns det någon nödvändighet i att tala om smakupplevelsen av vin över huvud taget. 
Även behovet av att tala om vin behöver sättas i ett historiskt sammanhang.
 En historiker som vill påvisa föränderlighet tjänar på att söka upp kontroverser. Vid 
kontroverser tvingas människor att artikulera åsikter som tidigare har hållits som självklara. 
Just eftersom sinnena ofta har ansetts vara fysiologiskt givna är detta än viktigare för en 
sinneshistoriker. Vid strider om hur man bör smaka eller hur man bör uttrycka sig om 
smakupplevelser utmanas sinnets förmenta självklarhet; åtminstone tvingas den att 
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18 Är vinkonnässören endast en snobb eller besitter hon en verklig förmåga att särskilja dofter och smaker? 
Konstkännare blir inte lika ofta konfronterade med denna osäkerhet. Gloria Origgi pekar på två anledningar: 
dels att smaken historiskt har ansetts vara ett lägre sinne, dels att vinkunskap (än så länge) inte är ett väl 
avgränsat estetiskt område. Origgi (2007), s 184

19 Foucault (2008), s 101



artikuleras. Att ägna språket stor uppmärksamhet är härvidlag nödvändigt, eftersom språket 
är centralt för hur konnässörskap görs.20  Motstånd mot konnässörskap torde ta formen av 
kritik mot och förlöjligande av det språk konnässören använder.

Syften, frågeställningar

Vad händer om man utifrån dessa utgångspunkter undersöker ett vininslag – det första av 
sitt slag – i svensk tv? 
 De första veckorna drunknade vininslaget i den massiva kritik som riktades mot 
Levande livet och mot de ”fnittriga” programledarna Maria-Pia Boëthius och Efva Attling. 
När krutröken väl lagt sig riktades dock intresset mot Granqvist och Gröntoft, och deras 
besynnerliga språk. Var det verkligen nödvändigt, frågade tidningarna, att beskriva viner med 
uttryck som ”svettig häst” och ”förmultnad lövhög”? Av många tittare och tv-krönikörer 
framstod vinprovarna som underhållare, tvärtemot Granqvists ambition att skapa ett nytt 
språk för lukt- och smakupplevelsen av vin.
 Denna ambition kan tyckas vara en kuriositet. Att beskriva viner med uttryck som 
”svettig häst” är antagligen främmande för det stora $ertalet. Betraktat från de senaste 
decenniernas spirande vinintresse framstår vininslaget i Levande livet emellertid i ett annat 
ljus. Vi tycker inte längre att det är udda eller konstigt när viner provas i tv, och inte heller 
höjer vi särskilt mycket på ögonbrynen när viner beskrivs med en vokabulär lika omfattande 
som passionen vi kan utläsa från vinkännarnas ansiktsuttryck. Vinprovningar är numera en 
naturlig del av tv-utbudet. Granqvist och Gröntofts vininslag omgärdades inte av samma 
självklarhet. I sin självbiogra" (från 2003) skriver Granqvist att det vid tidpunkten när 
Levande livet sändes var

... nästan förbjudet att uttrycka sig som vi gjorde, med ord som körsbär, ekfat och nyriden, 
svettig häst. Nu har det gått tjugo år. Varje tidning har en vinspalt, metaforerna är väl etablerade. 
Det har skapats tusentals vinklubbar, via studieförbunden inte minst. Vinprovning är inget 
konstigt, inte heller vinkunnande. Knut Christian Gröntoft och jag hade över tre miljoner tittare 
varje gång. Vindrickandet ökade med en liter per capita på ett år. Nog var det i någon mån vår 
förtjänst.21
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20 Se Elliott (2006), s 232

21 Granqvist & Swanberg (2003), s 156. Granqvists bedömning av tittarsiffrorna är en grov överskattning. I 
genomsnitt sågs Levande livet av 721 000 svenskar. Se kapitlet ”Populariseringen av vinkunskapen” i 
föreliggande arbete.



Det är ingen vågad gissning, att vininslaget i Levande livet på många sätt bidrog till ett ökat 
vinintresse. Det är dock en förmodan som återstår att bekräfta och som egentligen ligger 
utanför det här arbetets räckvidd. Ett syfte med arbetet är i stället att göra Levande livet och 
reaktionerna på programmet begripliga i ljuset av de förändringar som Sverige höll på att 
genomgå. Genom att undersöka reaktionerna på vininslaget i dagspressen kan man teckna 
en bild över vilka åsikter (och förmenta självklarheter) som en vinprovning utmanade.
 Vininslaget i Levande livet sändes under ett väldigt intressant skede i Sveriges historia. 
Det red på en våg av nymornat intresse för mat och dryck. Detta intresse försiggick under en 
tid av arbetslöshet och ekonomisk kris. Högkonjunkturen från 1980-talets mitt låg 
fortfarande ett par år in i framtiden. Detta påverkade den debatt om televisionens framtid 
som ägde rum i dagstidningarna. Hur blev Levande livet, och även vininslaget, indraget i 
denna debatt?
 Svenskarnas relation till alkoholhaltiga drycker har genom 1900-talet varit 
kon$iktfylld. Fram till mitten av sjuttiotalet försökte staten styra svenskarnas 
alkoholkonsumtion från starkare till svagare drycker. Nykterhetsrörelsen var i början av 
åttiotalet fortfarande stark. Det vore rimligt att tro att ett vinprovningsprogram, det första av 
sitt slag i Sverige, på bra sändningstid i tv skulle mötas av kritik från nykterhetsbeivrare. Så 
tycks dock inte ha skett. På vilket sätt lyckades Granqvist och Gröntoft förekomma denna 
kritik?
 Att svara på ovanstående tjänar till att göra reaktionerna på Levande livet och 
vininslaget begripliga. Arbetets huvudsyfte är emellertid att påvisa att smaken är historiskt 
föränderlig. Denna historiskt föränderliga smak måste, som vi har sett, relateras till ett 
förändrat sätt att tala om smakupplevelser. Vininslaget i Levande livet lämpar sig – som tur 
var – utmärkt till detta. Från sjuttiotalet började ett nytt sätt att tala om smakupplevelsen av 
vin att breda ut sig. Detta skedde samtidigt som och mycket tack vare vinkännaren Robert 
Parkers växande in$ytande. Hur kan man karakterisera Granqvist och Gröntofts vinspråk, 
och hur skiljer det sig från hur man genom historien har talat om vin? Hur talade man om 
vin i Sverige i början av åttiotalet? På vilket sätt utmärkte sig Granqvist och Gröntofts 
vinspråk? Hur nära be"nner de sig det moderna refererande vinspråket?
 Hur hänger denna förändring ihop med den popularisering av vinkunskapen som från 
sjuttiotalet ägde rum i Sverige? Flera vinmagasin startades och många av de stora 
dagstidningarna började innehålla vinrecensioner. Information om vin nådde plötsligt ut till 
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hela befolkningen – en befolkning som i stort var helt okunnig vad gäller olika sorters viner. 
Vad innebär detta för det sätt som Granqvist och Gröntoft talade om smakupplevelsen av 
vin? Kan deras vinspråk relateras till detta nya förhållande mellan vinkonnässör och 
konsument? I ett modernt samhälle uppmanas vi, vidare, att forma vår smak om ett 
oöverskådligt varuutbud. Av den anledningen tar vi hjälp av konnässörer. Hur väl rimmar 
Granqvist och Gröntofts vinspråk med denna individualiseringsprocess?
 Konnässörskap har ofta analyserats i termer av hur människor eller olika grupper i 
samhället uttrycker sin överlägsna smak och därigenom tar avstånd från varandra. Mot detta 
– eller kanske snarare, i tillägg till detta – vill jag argumentera för att vininslaget i Levande 
livet hjälpte till att skapa en smakgemenskap. På vilket sätt skapade programmet en sådan 
gemenskap, och vad utmärker denna smakgemenskap? Hur blev Levande livets tittare 
delaktiga i denna gemenskap?
 Jag vill också argumentera för att gemenskapen påverkade tittarnas sätt att förhålla sig 
till smakupplevelsen av vin. Tittarna uppehöll smakgemenskapen, men den verkade även på 
deras sinnen, på deras smak. Genom att förklara hur smakgemenskapen påverkade tittarnas 
smakupplevelser är det möjligt att närma sig den historiskt föränderliga smaken. Först i 
ljuset av detta resonemang är det möjligt att till fullo förstå vininslaget i Levande livet, och 
på vilket sätt alla skulle göras till konnässörer. 

Tidigare forskning

Det "nns relativt lite forskning som har försökt historisera människans sinnen. Att det 
förhåller sig på det viset har antagligen att göra med att sinnena har ansetts vara fysiologiskt 
givna. 22  Utifrån ett sådant perspektiv är smaken oföränderlig och inte utsatt för historiens 
kast. Människans fysiologi har trots allt inte förändrats sedan 1600-talet; antalet receptorer i 
näsa och gom är det samma. Denna förmenta självklarhet har hindrat undersökningar av 
smakens sociala och kulturella konstruktion.
 Sinneshistorisk forskning har emellertid blivit mer populär de senaste åren.23  Detta 
uppsving av historiska undersökningar av sinnen och känslor har i många fall inspirerats av 
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22 Se Haden (2011), s 241

23 Mark M. Smith: ”Sensory history—also referred to as the history of the senses, sensate history, and 
sensuous history—is booming among historians.” Smith, ”Producing Sense, Comsuming Sense, Making 
Sense: Perils and Prospects for Sensory History” (2007), s 841



antropologiska undersökningar av kulturer utanför Västvärlden.24 I samband med detta talar 
många om en fenomenologisk, kroppslig eller materiell vändning i de humanistiska 
vetenskaperna. En av de centrala punkterna i denna vändning är att det – efter decennier av 
språkliga och strukturella undersökningar – åter igen talas om kroppen, känslor och 
varseblivningar.
 När kulturhistorikern Peter Burke i Vad är kulturhistoria? ska gissa sig till vad 
framtidens kulturhistoria har i beredskap så är ett av hans föreställda scenarion att den 
kommer att ”omfatta områden som den tidigare inte brytt sig om”, bland annat politik,  
känslor och varseblivningar.25  Burke skriver att det "nns en tradition av undersökningar av 
synsinnet. På senare tid hittar vi emellertid $era försök att även historisera andra sinnen. 
 Redan nämnda historiker som Alain Corbin, Michel Pastoureau och James H. Johnson 
har gjort mycket för att etablera sinneshistoria som ett levande forskningsfält. Pastoureaus 
Blue är ett försök att spåra färgens sociala och kulturella betydelse. I "e Foul and the 
Flagrant identi"erar Corbin vid 1800-talets början en sänkning av ”toleranströskeln” 
beträffande dålig lukt, i och med borgerlighetens utbredning. Johnson menar i Listening in 
Paris att det i slutet av 1700-talet uppstod ett nytt mer inåtvänt sätt att lyssna. Gemensamt 
för dessa undersökningar är att sinnena även förstås som socialt och kulturellt konstruerade 
– synen, hörseln och lukten har en historia.
 Detta uppsving av sinneshistoria har gått hand i hand med ett uppsving för 
mathistoria, dvs. historiska undersökningar av matens sociala och kulturella roll. John C. 
Super skriver att den framåtanda som är tydlig inom den mathistoriska forskningen 
knappast kommer att avta.26  Han tar matens ökade betydelse i samhället – den närmast 
explosionsartade ökningen av antalet tv-kockar, kokböcker och mattidningar de senaste 
decennierna – som intäkt för sin förutsägelse. 
 Det här arbetet har inspirerats av Steven Shapins undersökning av hur man genom 
historien har talat om smakupplevelsen av vin.27  Till skillnad från Shapin undersöker jag en 
avgränsad del av historien, åren 1983 och 1984, och ett avgränsat område, Sverige. Min 
ambition är att försöka förstå vininslaget i Levande livet i en nationell kontext. En hel del 
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24 Roodenburg (2013). Se också Latour (1993), s 5 f

25 Burke (2007), s 114

26 Super (2002), s 175

27 Se Shapin, ”The Tastes of Wine” (2012)



"nns skrivet om Sveriges alkoholpolitiska historia. Jag stödjer mig främst på Maria 
Abrahamson avhandling Alkoholkontroll i brytningstid: ett kultursociologiskt perspektiv, som 
beskriver 1980-talets förändringar vad gäller alkoholpolitik och restaurangväsende, och som 
placerar dem i ett historiskt och sociologiskt sammanhang.
 Mindre är skrivet om vinrecensioner. Ett undantag är Charlotte Hommerbergs 
avhandling om Robert Parkers vinspråk och retoriska skicklighet, Persuasiveness in the 

discourse of wine: the rhetoric of Robert Parker. Hommerberg uppehåller sig dock vid Robert 
Parker, och hennes huvudintresse är språkvetenskapligt, inte idéhistoriskt. Mitt arbete har 
underlättats betydligt av språkvetaren Viveka Adelswärds rapport från 1983 om vinspråket i 
Sverige. Det är den som ligger till grund för karakteriseringen av vinspråket i Sverige på 
1980-talet. Varken Levande livet eller Granqvist och Gröntofts vininslag har tidigare 
behandlats på ett systematiskt vis.

Källmaterial och metodologiska överväganden

Min huvudsakliga undersökningsperiod omfattar den tid som Levande livet sändes, från det 
första avsnittet den elfte oktober 1983 till den artonde april 1984. Främst består mitt 
källmaterial av Levande livet. Programmet sändes på tisdagskvällar i tvåan. Säsong ett bestod 
av tio avsnitt hösten 1983, säsong två av tio avsnitt våren 1984. Varje avsnitt varade omkring 
40-45 minuter. Granqvist och Gröntofts vininslag varade omkring tio minuter och sändes 
mot slutet av varje avsnitt av Levande livet. 
 Följande dagstidningar har använts för att undersöka hur Levande livet bemöttes i 
dagspressen: Aftonbladet, Dagens nyheter (DN), Expressen, Svenska Dagbladet (SvD), 
Sydsvenskan och Östgöta Correspondenten. Till detta kommer enstaka exemplar av andra 
tidningar, när så har krävts. I dessa tidningar är det främst insändarsidorna och tv-
krönikorna som har gett material till arbetet. Tv-krönikorna bestod av en krönikörs enskilda 
åsikt om tv-utbudet och om vad som sändes den föregående kvällen. Dessa tillsammans med 
insändare till tidningen får representera tittarnas reaktioner på Levande livet. Urvalet av 
tidningar består av dagstidningar med stor upplaga. Anledningen är att mindre tidningar 
oftast saknade dagliga tv-krönikor. Undantaget är den i Linköping baserade Östgöta 
Correspondenten som har valts av just den anledningen att den innehöll en veckovis 
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återkommande tv-krönika. Urvalet ger förhoppningsvis ändå en representativ bild av 
reaktionerna på Levande livet.28

 För att få en bättre bild av vinets roll i Sverige vid 1980-talets början har 
undersökningsperioden emellanåt måst utsträckas. Både Granqvist och Gröntoft var 
medlemmar i föreningen Munskänkarna. Jag har av den anledningen gått igenom 
Munskänkarnas medlemstidning Munskänken för åren 1980-1985. Sjuttio- och åttiotalet 
såg $era nystartade tidningar om mat och dryck. Allt om mat startade redan 1970 och 
recenserade Systembolagets viner i en varje år återkommande vinkatalog. Varje nummer 
innehöll dessutom en informationsruta om vin. Jag har gått igenom ett bestånd om fyrtio 
exemplar, utspridda över åren 1970-1985, som får anses ge en representativ bild av Allt om 

mats vinrapportering. Anledningen till att inledningen av undersökningstiden har förlagts 
till 1970 är att jag därmed, från år till år, har kunnat följa vinrapporteringens betydelse och 
plats i magasinet. Jag har även gått igenom tidningen Vinpressen för åren 1983 till 1985. 
Vinpressen var en medlemstidning för Vin & Spritcentralens personal, och började ges ut 
1983.
 För att närma mig Granqvist och Gröntofts uppfattning av händelserna kring tv-
programmet har jag använt mig av Granqvists självbiogra", spökskriven av Lena Katarina 
Swanberg. Från denna har jag också hämtat biogra"ska detaljer om Granqvists liv. Granqvist 
och Gröntoft intervjuades $era gånger i dagstidningarna under åren 1983-1984. Från dessa 
intervjuer har jag hämtat mycket som varit till hjälp i karakteriseringen av Granqvist och 
Gröntoft. Utöver detta har jag använt mig av vinprovarnas vinbok från 1985, där de mer 
systematiskt skriver om konsten att prova vin och vilka svårigheter som möter när man ska 
försöka beskriva sina lukt- och smakupplevelser. Vad gäller Granqvists självbiogra" måste 
man hålla i tankarna att den är skriven 2003, tjugo år efter att vininslaget sändes. Man kan 
därför utgå från att boken är tillrättalagd för att uppfylla Granqvists föresats att skriva in sig 
själv i en större berättelse, där Sverige har gått från att ha varit gastronomiskt outvecklat till 
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28 Levande livet möttes, som vi kommer att bli varse, av övervägande negativ kritik. Efva Attling, en av 
Levande livets programledare, säger emellertid i en intervju i Expressen att de flesta är positiva till 
programmet ute i landsorten. Jag har inte haft möjlighet att bekräfta den bilden, även om Östgöta 
Correspondenten var klart mest positiv av de tidningar som ingår i undersökningsmaterialet. Winerdal, Arne, 
”- Vi är inga dumma blondiner”, Expressen, 2/11 1983



att vara ett land där restaurangnäringen och matupplevelser blir föremål för 
miljardsatsningar från regeringshåll.29

 En av arbetets slutsatser är att den genom Levande livet konstruerade 
smakgemenskapen även påverkade tittarnas sätt att förhålla sig till smakupplevelsen av vin. 
Den verkade på deras sinnen, på deras smak. Att nå fram till denna förändrade smak reser 
förstås stora hinder. Hur ska man utifrån mitt källmaterial, tv-krönikor och insändare till 
dagstidningarna, kunna nå fram till tittarnas sätt att förhålla sig till smakupplevelsen av vin? 
Jag har valt att närma mig tittarnas upplevelser genom begreppet smakposition. 
Smakpositionen är det sätt att förhålla sig till smakupplevelsen av vin som bestäms av en 
smakgemenskap. När tittarna genom att använda det moderna refererande vinspråket blev 
en del av smakgemenskapen internaliserade de också ett visst sätt att förhålla sig till sina 
smakupplevelser. Smakpositionen kan beskrivas på två sätt: för det första genom att beskriva 
vilka som tilläts inta positionen i fråga, för det andra genom att beskriva hur dessa borde 
förhålla sig till sina smakupplevelser och hur de borde uttrycka sig om dem. Genom att 
beskriva hur Levande livets tittare intog en viss smakposition har jag möjlighet att närma 
mig den historiskt föränderliga smaken.

Disposition

Föreliggande arbete är indelat i fem delar. Efter den inledande delen följer en del med 
rubriken ”Inget nytt under solen”. Ambitionen är här att placera vininslaget i Levande livet i 
ett smakhistoriskt sammanhang. Ett kapitel ägnas åt hur man genom historien har talat om 
smakupplevelsen av vin. Först från och med 1800-talet kände människor behov av att 
försöka säga någonting om viner utöver det som hade med vinets sundhet att göra. Jag spårar 
dessa förändringar fram till och med 1970-talet, då det moderna refererande vinspråket 
började breda ut sig med vinkännaren Robert Parkers växande in$ytande. Jag försöker 
dessutom karakterisera vinspråket i Sverige vid 1980-talets början. Därefter presenteras 
huvudpersonerna i mitt arbete, Carl Jan Granqvist och Knut-Christian Gröntoft. Efter 
detta följer ett kapitel som förklarar hur Granqvist och Gröntoft lyckades förekomma kritik 
från nykterhetsbeivrare.
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29 ”Matlandet Sverige” är en vision som sjösattes 2007 av landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Visionens 
syfte är bland annat att ”sätta fokus på unika smaker, upplevelser, produkter och människor”. http://
matlandet.se/about/ (Hämtad 27/9 2013)



 I den tredje delen av arbetet, ”Det lefvande livet”, snävar jag in blicken på Levande livet 
och de reaktioner som programmet väckte i dagspressen. Först behandlas den kritik som 
riktades mot programmet i stort. Denna kritik bestod främst av attacker mot formen på 
programmet och de ”fnittriga” programledarna. Levande livet blev dessutom indraget i en 
debatt om tv-mediets framtid. Därefter följer ett kapitel som försöker karakterisera 
Granqvist och Gröntofts sätt att tala om vin. Jag vänder mig sedan till reaktionerna på 
vininslaget. En del av kritiken tangerade den kritik som riktades mot Levande livet. En 
annan del tog däremot fasta vid vinprovarnas besynnerliga språk. Inte kunde de väl vara på 
allvar?
 ”Alla ska bli konnässörer” heter den &ärde delen av arbetet. I denna tecknar jag en bild 
av hur vinkunskapen under 1970- och framförallt 1980-talet populariserades. Vin blev (eller 
gjordes till) en dryck inte endast förbehållen överklassen. Vininslaget och det moderna 
refererande vinspråket knyts till den individualiseringsprocess som gör oss till individer på 
en varumarknad. Resten av den &ärde delen ägnas åt att beskriva på vilket sätt vininslaget 
skapade en smakgemenskap, vad som utmärker denna, och på vilket sätt denna gemenskap 
verkade på tittarnas eget förhållande till smakupplevelsen av vin.
 I den sista delen av arbetet, ”Vinprovning är inget konstigt”, sammanfattas arbetets 
slutsatser och möjligheter till vidare forskning.
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Inget nytt under solen

Smakhistorik

Carl Jan Granqvist får i ett avsnitt av Levande livet av Maria-Pia Boëthius frågan: ”när du 
beskriver viner, är det ärvda ord eller är du en enorm lyriker?”30  Granqvist svarar att det 
utbildas ”en viss typ av vokabulär i vinsammanhang” och tillägger: ”inget nytt under solen”. 
Det må vara sant att förändringar i vinspråket är en petitess i jämförelse med solens gång på 
himlen. Att det därtill i grupper av människor med likartade intressen utvecklas ett 
gemensamt språk, känns lika självklart. Däremot stämmer det inte att vinspråket inte har 
förändrats. 
 Bruket av vin är väldigt gammalt, men under den största delen av mänsklighetens 
historia har vinets smak undkommit utförliga beskrivningar. Det var först på 1970-talet som 
det moderna refererande vinspråket uppstod. Det är ett sätt att tala om vin som främst 
förknippas med vinkännaren Robert Parker, och som med hans växande in$ytande har spritt 
sig över världen. Detta vinspråk utmärks av dess refererande vokabulär.31  Vinets 
smakmässiga beståndsdelar relateras till speci"ka frukter, mineraler, kryddor, örter eller 
liknande. Det är ett sätt att tala om vin som har kommit att bli nästan allrådande, även i 
Sverige.
 Två nutida exempel torde räcka som illustration. SvD:s vinkännare Mikael Mölstad 
skriver om en 2009 års Campolieti Ripasso att det är ett bra ripassovin med ”kryddig 
russinfrukt och toner av lakrits, körsbär och choklad”.32  Om en 2011 års Leth Grüner 
Veltliner, en ”modern österrikare”, skriver han att vinet har ”mjuka toner av mandarin och 
päronkompott till en kryddig eftersmak”.33  Mölstads sätt att tala om vin är ett resultat av ett 
medvetet försök att använda sig av en konsekvent vokabulär. Han förklarar i en krönika sitt 
sätt att beskriva smakupplevelsen av vin.
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30 LL, SVT 2, 14/2 1984

31 Shapin (2012), s 51 och Hommerberg (2011), s 27

32 Mölstad, Mikael, ”Sju viner i populär stil”, SvD, 27/1 2012. http://www.svd.se/mat-och-vin/vin-ol/sju-
viner-i-popular-stil_6782435.svd (Hämtad: 6/5 2013)

33 Mölstad, Mikael, ”Sju viner som alla har råd med”, SvD, 13/1 2012. http://www.svd.se/mat-och-vin/vin-
ol/sju-bra-viner-som-alla-har-rad-med_6766173.svd (Hämtad: 6/5 2013)



Jag försöker (...) så gott det går, att hålla mig till ganska enkla fruktbilder som äpple, citron, 
svarta vinbär eller andra väl bekanta dofter och smaker, likt lakrits, timjan, vanilj, choklad och 
tobak.34

Mölstad försöker förknippa vinets beståndsdelar med ”ganska enkla fruktbilder” eller ”andra 
väl bekanta dofter och smaker”. Han förespråkar således ett refererande språk: orden ska 
referera till egenskaper som anses #nnas i vinet. Vokabulären för att tala om vin de senaste 
decennierna har blivit mycket mer refererande.35 Hur kan det komma sig? Varför känner vi, 
eller vissa av oss, ett behov att tala om vin? Och varför har detta behov de senaste trettio 
åren tagit sig uttryck i ett språk där ett ripassovin (utan att någon höjer på ögonbrynen) 
beskrivs med ord som ”lakrits, körsbär och choklad”?  Innan vi kan närma oss dessa frågor 
måste vi först inse att behovet av att tala om vinets smakmässiga beståndsdelar inte alltid har 
varit lika trängande. 
 Faktum är att människor från antiken fram till och med tidigmodern tid knappt alls 
talade om hur vin smakade. Talet om vin bestämdes under den här tiden av 
humoralpatologin och det galeniska språket.36  Enligt humoralpatologin "nns det fyra 
element i världen: jord, luft, vatten och eld. Var och en av dessa består av ett par av de fyra 
grundläggande egenskaperna: varmt, kallt, fuktigt eller torrt. Allting i världen – från vinet i 
ett glas, själva glaset, till människan som håller i glaset – kan enligt humoralpatologin 
härledas från dessa egenskaper. För de fyra mänskliga temperamenten gäller att $egmatikern 
är kall och fuktig, kolerikern varm och torr, sangvinikern varm och fuktig, och melankolikern 
kall och torr. Vin var för många under tidigmodern tid en del av dieten, och kostråd gavs i 
enlighet med humoralpatologin. Under normala omständigheter skulle du äta och dricka 
sådant som hade de egenskaper som motsvarade ditt temperament. Var du sjuk skulle du i 
stället inmundiga sådant av den motsatta konstitutionen – för att uppnå balans i kroppen. 
Viner ansågs bli varmare ju äldre de blev; människor ansågs däremot bli kallare med åldern. 
Äldre människor råddes därför att dricka mycket vin. Vin ansågs däremot hälsovådligt för 
unga människor, som redan var varma till konstitutionen.
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34 Mölstad, Mikael, ”Kattkiss är ingen bra vinvokabulär, SvD, 4/3 2012. http://www.svd.se/mat-och-vin/
kattkiss-ar-ingen-bra-vinvokabular_6802355.svd (Hämtad: 6/5 2013)

35 Shapin (2012), s 51. Se också Hommerberg (2011), s 24 ff

36 Shapin (2012), s 60 f



 Att det "nns en klyfta mellan smakens rikedom och den begränsade vokabulär som 
"nns att tillgå för att beskriva denna rikedom uppmärksammades under 1700-talet.37  Men 
denna insikt gav inte upphov till ett speci"kt vinspråk. Det viktiga var att särskilja bra från 
dåligt vin, inte att utröna speci"ka smaker i vinet. Det viktiga var att säkerställa att vinet var 
vad det utgav sig för att vara. Detta innebär inte att smaken inte spelade någon roll för 
människorna under tidigmodern tid. Tvärtom, noterar Steven Shapin, smaken spelade 
antagligen en större roll för dem än för oss. Smaken var nämligen ett sätt att närma sig 
verklighetens beskaffenhet. Denna egenskap hos smaken kan sammanfattas i frasen quod 

sapit nutrit, om det smakar gott så är det också gott för dig.38  Genom att använda smaken 
kunde man avgöra huruvida maten man åt var bra för en eller inte. Om maten smakade bra 
så kunde man vara övertygad om att den också var bra för en.
 Anledningen till att människor under tidigmodern tid inte talade om smakupplevelsen 
av vin var att de helt enkelt inte hade något behov av det. När de stundtals talade om vin så 
var det i termer av de kvaliteter eller krafter som kunde hjälpa en att komma underfund med 
om ett speci"kt vin var vad det utgav sig för att vara.39  Vid slutet av 1700-talet började 
emellertid detta galeniska språk att försvinna från medicinska skrifter.40  I populära texter 
och talesätt lever det kvar än i dag.41  Den galeniska vokabulärens sorti öppnade upp för 
andra sätt att tala om vin. För mitt vidkommande räcker det att nämna några viktiga 
förändringar. 
 Shapin skriver att ett ”poetiskt” sätt att tala om vin utarbetades under den viktorianska 
och edwardianska tiden.42  Detta sätt att tala om vin handlade inte om att beskriva vinets 
egenskaper, utan snarare om att väcka känslor och affekter hos den som läste texten. George 
Saintsburys Notes on a Cellar-Book från 1920, som med tiden har blivit något av en helig text 
för engelsktalande vinkonnässörer, är kanske det bästa exemplet. Som Shapin slår fast 
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37 Shapin (2012), ss 55-56

38 Shapin (2011), s 20

39 Shapin (2012), s 58

40 Ibid, ss 63-64

41 Den gamla kopplingen mellan vin och medicin kan skönjas i vininslaget i Levande livet. Knut-Christian 
Gröntoft strör citat omkring sig. Han citerar bland annat Plutarkos som menade att vin är ”den nyttigaste av 
alla drycker, den mest välsmakande av alla mediciner, och det mest njutbara av alla njutningsmedel”; han 
citerar Louis Pasteur som påstås ha sagt att ”vinet är den hälsosammaste och mest hygieniska av alla 
drycker”. LL, 6/3 1984 och 13/3 1984

42 Shapin (2012), ss 70-71



försökte Saintsbury aldrig beskriva vinets egenskaper i termer av bekanta dofter och smaker. 
Saker och ting började förändras först vid Saintsburys död 1933, men inte heller välkända 
vinkännare som André Simon och Alexis Lichine be"nner sig nära dagens adjektivstinna 
vinspråk.
 Därför måste vi, enligt Shapin, röra oss fram till 1970-talet för att hitta det moderna 
refererande vinspråkets härkomst. Detta sätt att tala om vin, där man delar upp vinets 
egenskaper i minsta beståndsdel, är utmärkande för Robert Parker, som med sitt nyhetsbrev 
om vin, !e Wine Advocate, rönte stor uppmärksamhet.43  Shapin skriver apropå Parkers 
vinspråk att

!is is not the language of qualities and powers that informed the medically-framed language of 
taste through the early modern period, and it is not the literary language that sought to evoke the 
complex experiences of taste by associating them with the complex of aesthetic experience 
produced by a poem, novel, sublime bit of nature, female beauty, the emotions of love, and the 
like.44

Detta sätt att tala om vin skiljer sig både från det medicinskt-galeniska språket och från det 
poetiska språk som har sin härkomst i 1800-talets England. Ett annat sätt att uttrycka 
samma förändring är att som litteraturvetaren Sean Shesgreen skilja mellan tre olika slags 
vinpredikat: social klass (”ett förnämt vin”, ”ett ordinärt vin”, ”ett rasigt vin”), genus (”ett 
feminimt vin”, ”ett maskulint vin”), och frukt/grönsaker (”päron”, ”"kon”, ”körsbär” osv.)45 
Shesgreen menar att det från 1970-talet har skett en förskjutning från de tidigare 
kategorierna till den senare, från vinpredikat hämtade från kategorierna social klass och genus 
till vinpredikat hämtade från kategorin frukt/grönsaker46  Att jämföra vin med frukter eller 
grönsaker är i dag mer populärt än att använda adjektiv som ”feminint” eller ”förnämt”. 
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43 Parkers 100-poängsystem för att gradera viner har uppmärksammats mer än hans sätt att tala om vinets 
egenskaper. I det här arbetet lämnar jag i Parkers poängsystem därhän.

44 Shapin (2012), s 79

45 Shesgreen, Sean, ”Wet Dogs and Gushing Oranges: Winespeak for a New Millennium”, The Chronicle 
Review, 7/3 2003. Tillgänglig här: http://forums.egullet.org/topic/18325-wet-dogs-and-gushing-oranges/ 
(Hämtad: 11/5 2013)

46 Från 1976 närmare bestämt. Shesgreen förklarar denna förskjutning genom att hänvisa till amerikaners 
gryende intresse för Italien, till förfång för Frankrike. Italien står i en sådan uppdelning för det informella, 
optimistiska och pastorala; Frankrike för det urbana, formella och elitistiska. Referenserna till frukt och 
grönsaker ska förstås i relation till detta nyväckta intresse för det pastorala. Shesgreen skriver att ”wine 
guides are modern forms of the pastoral, a literary genre inventing idealized, imaginary, and nonsensical 
images of country life for the amusement of city dwellers.”



 Det var med Robert Parkers växande in$ytande som detta sätt att tala om vin blev 
populärt. Hur ska man förklara hans in$ytande?47  Fram till och med 1970-talet hade 
vinerna recenserats av personer med kontakter inom vinindustrin.48  Parker ville däremot 
positionera sig själv som en person obunden av in$ytande från den industri han ville 
recensera. En man av folket. Obunden och rättvis skyddar han konsumenten från partiska 
intressen och korruption. Det är ingen tillfällighet att Parker har Ralph Nader, 
konsumenträttsadvokaten, som sin stora förebild.49

 Parker värjer sig från alla beskyllningar om att han skulle vilja ge objektiva 
beskrivningar av vin. Men vad Shapin kallar ”auran av objektivitet” genomsyrar det här sättet 
att tala om vin.

No more mystifying je ne sais quoi, no more evocations of poetry (...) no more vagueness about 
”what’s in the glass”; instead we seek the real, objective thing, the object of both desire and 
dollars.50

”Körsbär” och ”lakrits” är från den synpunkten mer trovärdiga och opartiska – förment mer 
objektiva – än tidigare vinpredikat.51 Adjektiv som härstammar från kategorierna social klass 
eller genus avslöjar däremot vinkännarens fördomar.

Vinspråket i Sverige

Vinspråket har alltså blivit mer och mer refererande de senaste decennierna. Det är en 
förändring som kan spåras tillbaka till sjuttiotalet och Robert Parker. Alldeles oavsett om 
Parker var ”först” eller inte, så kan detta vinspråks popularitet kopplas till hans in$ytande.52 
Men hur såg det ut i Sverige? Hur kan vinspråket i Sverige karakteriseras under arbetets 
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47 För en undersökning av Parkers retoriska skicklighet se Hommerberg (2011) 

48 Hommerberg (2011), s 5, Origgi (2007), s 193 f

49 Hommerberg (2011), s 5

50 Shapin (2012), s 85

51 Denna strävan efter objektivitet har också gett upphov till datorprogram som vissa anser överträffa 
människans förmåga att värdera vin. Charters (2007), s 161

52 En grupp oenologer vid University of California försökte ungefär samtidigt som Parker skapa ett 
refererande vinspråk. En kollega till dem, Ann C. Noble, skapade en tid senare ”Wine Aroma Wheel”, en 
laminerad plastskiva med kategorier och underkategorier av lukter. Syftet med skivan var att underlätta 
kommunikation mellan vinälskare, både nybörjare och konnässörer, genom att skapa ett standardiserat 
luktspråk. www.winearomawheel.com, Hommerberg (2011), ss 34-35, Shapin (2012), ss 81-82



undersökningsperiod, åren 1983 och 1984? Språkvetaren Viveka Adelswärd skrev 1983 en 
rapport om vinspråket. En artikel baserad på denna rapport, publicerad i Munskänken, ligger 
till grund för följande karakterisering. 
 Adelswärd skriver att hon fann ungefär tvåhundra adjektiv när hon gick igenom 
”vinlexikon och ordlistor”.53  Hon tillägger att det naturligtvis inte går att fastställa en 
ordlista med ett bestämt antal termer. Däremot går det att gruppera adjektiven ”efter deras 
konventionella betydelser”. Här är inte platsen för en fullständig redogörelse för Adelswärd 
gruppering, men värd att nämnas är Adelswärd kategori uppenbara liknelser där ord som 
”honungssmak”, ”rödbeta” och ”svarta vinbär” ingår. Denna kategori kan inte likställas med 
den tredje sortens av Shesgreen identi"erade vinpredikat (frukt/grönsaker); Adelswärds 
kategori innehåller ord som inte har med frukt eller grönsaker att göra, ord som 
”mögelsmak”, ”tvålaktig”, ”träsmak” och ”kryddaktigt”. Däremot innehåller kategorin ord som 
är ämnade att plocka ut egenskaper som anses "nnas i vinet. Och det är detta som är kärnan 
i det moderna refererande vinspråket.
 Innebär detta att Parkers sätt att tala om vin var etablerat i Sverige? Det är knappast 
troligt. Adelswärds kategori uppenbara liknelser har inget företräde framför andra kategorier i 
hennes kartläggning, kategorier som termer för massa och känsel, spatiala och temporala termer 
eller karaktärsegenskaper. Adelswärd skriver tvärtom att en genomgående ”metafor i 
vinspråket är den mänskliga”. I hennes kategorisering är det adjektiv från kategorin 
karaktärsegenskaper (”ädelt”, ”elegant”, ”stiligt”, ”bestämt”, ”ärligt”, osv.) som är mest vanligt 
förekommande i vinrecensioner. Vin kan (och nu använder jag Adelswärds exempel) 
”upplevas som lite maskulint strama, sträva och högtidliga” eller vara ”informella, mjuka och 
feminint runda”. 
 Minns Shesgreens tre kategorier av vinpredikat: genus, social klass och frukt/grönsaker. 
Naturligtvis utan att känna till Shesgreens uppdelning kan man säga att Adelswärd har 
klumpat samman kategorierna genus och social klass till kategorin karaktärsegenskaper. Det är 
denna grupp av ord som enligt Adelswärd är genomgående för vinspråket. Kategorin 
uppenbara liknelser har sedan även i Sverige övertrumfat kategorin karaktärsegenskaper. Det 
ligger utanför detta arbetes räckvidd att undersöka när exakt detta inträffade. Antagligen är 
det omöjligt att peka ut en punkt i historien när ett sätt att tala om vin ersätts av ett annat. 
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53 Adelswärd, Viveka, ”Vinspråket – en studie i rött och vitt”, Munskänken, vol 1983-85, nr 6, 1983, ss 
211-218



Snarare är det fråga om en nästan omärkbar förskjutning. Adelswärds rapport ger ändå vid 
handen att det moderna refererande vinspråket ännu inte hade etablerats i Sverige. Viner 
beskrevs förvisso stundtals med ord som ”svarta vinbär” eller ”rödbeta”, men det var adjektiv 
hämtade från kategorin karaktärsegenskaper som i vinrecensioner var mest $itigt 
förekommande. 
 Vilka är det som använder vinspråket? Adelswärd skiljer mellan två grupper av 
användare. För det första professionella vinprovare, som skapar ett noggrant utmejslat 
fackspråk, där termerna måste vara ”entydiga och välde"nierade för att vara funktionella”. 
För det andra gruppen av vinrecensenter som snarare försöker "nna det ”personliga och 
pregnanta uttrycket”. Den förra gruppen använder ett analytiskt språk, den senare ett 
syntetiskt. 54  Poängen med ett analytiskt språk är att plocka ut smaker och dofter och 
beskriva dem var för sig. I ett syntetiskt språk är målet däremot att fånga en sammansatt 
sinneserfarenhet, där det deskriptiva inte kan skiljas från det värderande. (Adelswärds 
exempel: ”briljant” som både betecknar en synaspekt och en positiv bedömning, och 
”harmoniskt” som både betecknar en positiv bedömning och en ”kombination av smak- och 
doftaspekter”.) I linje med denna uppdelning skulle man kunna säga att vinspråket har blivit 
mer analytiskt sedan 1980-talet, och att det vinspråk som tidigare inte sträckte sig utanför 
kretsen av ”professionella vinprovare” sedan dess har blivit det etablerade språket även för 
vinrecensenter.
 Mig veterligen "nns det i Sverige ingen tradition av att beskriva viner på det ”poetiska” 
sätt som Shapin menar utvecklades i det viktorianska och edwardianska England. Jag vill 
dock lyfta fram ett undantag. I Expressens månatliga matbilaga skrev Per Wrigstad om vin. 
Wrigstad, tidningens chefredaktör åren 1960-1977, skrev om vin på ett sätt som inte riktigt 
låter sig fångas i Adelswärds karakterisering. Eller vad sägs om en 1979 års Domaine Périn 
de Naudine, ”en röd graves med en optimistisk syra som i varje klunk förklarar att dagen som 
ges är värd att ta vara på och i varje ögonkast vill berätta om en vidgad horisont bortom 
närhetens småtterier och förtretligheter”?55  Wrigstad var en av få vinskribenter i Sverige 
som kan anses vara en arvtagare till det poetiska sätt att tala om vin som Shapin identi"erar. 
Syftet med Wrigstads texter är att med fyndiga uttryck eller ordvändningar hos läsaren 
väcka en känsla för vinet, inte att speci"kt plocka ut vinets smakmässiga beståndsdelar. 
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55 Wrigstad, Per, Expressens bilaga Månadens mat, december 1983 



Gränsen mellan olika sätt att tala om vin kan dock emellanåt vara hår"n. Om samma 
Domaine Périn de Naudine skriver Wrigstad att vinet har en ”medfödd elegans” och avslutar 
med omdömet: ”En ädel ledsagare med nobel pro"l”. 
 Det är mot bakgrund av denna karakterisering av vinspråket i Sverige som Granqvist 
och Gröntofts språk i vininslaget bör förstås. Det moderna refererande vinspråket hade inte 
slagit igenom på bred front i Sverige när vininslaget i Levande livet sändas. Viner beskrevs i 
regel med hjälp av mänskliga metaforer. Viner kunde vara feminina, runda, högtidliga och 
strama; mer sällan beskrevs de med hänvisning till frukter eller grönsaker, svarta vinbär eller 
rödbetor. 

Den vinprovande keruben

I en tv-krönika beskrivs Carl Jan Granqvist som ”den vinprovande keruben från 
Grythyttan”.56  Beskrivningen sammanfattar hur Granqvist framstod för stora delar av den 
svenska befolkningen under tiden Levande livet sändes. Som en lustig underhållare. Några 
intervjuer publicerade under hösten försökte dock tränga bakom den glättiga fasaden, bara 
för att upptäcka att Granqvist är likadan i verkligheten som i tv-rutan: ”sirlig, preciös, 
alldeles osannolikt ovanlig och (...) en högst intagande personlighet.” 57  Granqvist beskrivs 
som ”ett original av det slag vi inte anser oss ha plats för i Sverige”. 
 Beskrivningar som denna gjorde förstås sitt till att befästa bilden av Granqvist som en 
lustigkurre. En annan bild, märkbar i Granqvists självbiogra", är den av en målmedveten 
entreprenör, vars livsgärning, från Grythyttans gästgivaregård till resturanghögskolan och 
Måltidsakademin, har gjort mycket för Sveriges matkultur de senaste decennierna. 
 I en intervju berättar Granqvist, född 1946, att hans vinintresse går tillbaka till 60-
talets mitt. 58  Sedan accelererade det då han kom i kontakt med Vin & Spritcentralens 
pedagoger under sin praktik på Operakällaren och sin studietid på restaurangskola. Under 
praktiken i Operakällaren arbetar Granqvist under Tore Wretman, som 1955 hade tagit över 
restaurangen.59  För Granqvist blir Wretman en förebild. Först under tiden på Operakällaren 
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56 Appelgren, Bengt, ”De vårdas – till en för tidig död”, Expressen, 7/3 1984

57 Forssberg, Lars Ragnar, ”På gourmetmiddag hos Carl-Jan på Grythyttan”, Aftonbladet, 19/11 1983

58 Wall, Åsa, ”Vinet blev till en passion, SvD, 29/11 1983

59 Granqvist & Swanberg (2003), s 63



menar Granqvist att han blir medveten om hur ”outvecklat och fattigt” hans språk är när han 
ska beskriva sina sinnesförnimmelser. ”Hur ska jag med ord skilja ett vin från ett annat? 
Beskriva en komplicerad och sammansatt smak? En doft? En känsla i munhålan?”60

 Granqvist tar 1972 över Grythyttans gästgivaregård, med anor tillbaka till 1600-talet.61 
Vinkällaren öppnar 1977.62  1983 skriver en tidning att Granqvist på elva år lyckats göra 
Grythyttans gästgivaregård till en av Sveriges mest uppmärksammade restauranger, ”en 
gastronomisk högborg i hjärtat av Bergslagen”.63  Vinkällaren är Granqvists stolthet. Där 
råder enligt Granqvist ”trolsk stämning med hjälp av specialbelysning och medan man 
vandrar i gångarna hörs ljudet av droppande vatten. Emellanåt hörs även koraltoner.”64  En 
tidning på besök konstaterar att vinlistan är omfattande och att det "nns $askor som kostar 
mer än själva vistelsen och med årgångsbeteckningar som får vinkonnässörer att bli 
”hålögda”.65  I en annan tidning skriver artikelförfattaren att han till slut blir inbjuden till 
”det heligaste”, nämligen vin- och ostkällaren. 

Först förs vi nerför en trappa och in i ett alldeles mörkt rum, där vi ombeds vänta. Plötsligt 
öppnas en dörr in mot en lång, av levande ljus upplyst gång. Mot oss strömmar klassisk musik. 
Längst bort i gången skymtar vi vinkällaren, med dess rader av buteljer. Det är mer än bara 
förevisning av en vinkällare, det är skådespel och fest.66

I sin självbiogra" klagar Granqvist på den svenska måltidstraditionen. För att förstå denna är 
det, enligt Granqvist, nödvändigt att inse att svälten för svenskarna har varit ett vardagligt 
hot ”under tusentals år”.67  Fram till helt nyligen, skriver Granqvist vidare, har ”bordets 
njutningar” därför tett sig en smula suspekta, ”för i vårt kollektiva minne "nns en upplevelse 
av att maten en dag kan ta slut”. Att njuta av kakor är emellertid tillåtet i Sverige, berättar 
Granqvist. Dock menar han att denna njutning hotas av den industriella produktion som 
ersätter kvalitet med kvantitet och som hotar att ta hantverksstolthetens plats. Tydligt är att 
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63 Linell, Björn, ”Herrgårdsidyllen i Grythyttan”, Expressen, 3/12 1983

64 Granqvist & Swanberg (2003), s 153

65 Forssberg, Lars Ragnar, ”På gourmetmiddag hos Carl-Jan på Grythyttan”, Aftonbladet, 19/11 1983

66 Linell, Björn, ”Herrgårdsidyllen i Grythyttan”, Expressen, 3/12 1983

67 Granqvist & Swanberg (2003), s 22 f



Granqvist är mån om att positionera sig själv och Grythyttans gästgivaregård som motvikter 
mot två tendenser som enligt honom utmärker eller har utmärkt Sveriges matkultur: dels 
den protestantiskt färgade "entligheten gentemot ”bordets njutningar”, dels den industriella 
produktion som hotar det kvalitativa hantverket. 
 Granqvist var hösten 1983 sedan sex år tillbaka medlem i föreningen Munskänkarna. 
Munskänkarna bildades 1958 och verkade för ”att vidga kännedom och kunskaper om vin 
och andra ädla drycker samt främja bättre dryckesseder”.68  Granqvist berättar i sin 
självbiogra" att föreningen har ”haft som sin ambition att dels diagnosticera viner, dels 
verbalisera upplevelsen av dem”.69  I samma förening var Knut-Christian Gröntoft 
regionchef. Gröntoft var dessutom njurspecialist på sjukhuset i Örebro. Tillsammans delade 
de övertygelsen att det krävs ett gemensamt språk för att människor ska kunna tala om sina 
upplevelser.
 Granqvist berättar att gästgiveriet en kväll får besök av ett ”vansinnigt läckert par”.70 
De delar en $aska Bourdeaux och kvinnan berättar att hon bland annat arbetar på tv. Ett tag 
senare får Granqvist ett telefonsamtal där han presenteras för en ny programserie vid namn 
Levande livet. Skulle Granqvist möjligen vara intresserad av att vara med i programmet och 
laga mat? Absolut inte, svarar Granqvist, ”jag vill tala om vin”. Och så blir det småningom 
bestämt att varje program av Levande livet ska innehålla ett fem till tio minuter långt inslag 
om vin. 

Alkohol är väl ändå en hälsorisk?

Det verkliga vinintresset i Sverige tog fart på sjuttiotalet, men att dricka vin var ganska 
utbrett även under motbokstiden (1917-1955). Vin "ck under den tiden tjäna som 
ersättning för de ransonerade spritdryckerna.71 När motboken avskaffades inträffade dock en 
övergång från vin till sprit. I ett försök att stävja spritkonsumtionen, som ansågs vara ett 
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68 ”Stadgar för Föreningen Munskänkarna”, Munskänken, vol 1980-82, nr 3, 1980, ss 103-106

69 Granqvist & Swanberg (2003), s 154. I Aftonbladet beskrivs föreningens aktiviteter aningen mer prosaiskt: 
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samhällsproblem, höjdes skatten på sprit mer än skatten på vin. Systembolaget propagerade 
fram till 1973 för att svenskarna borde dricka mer vin.72  Allmänhetens konsumtion av 
alkoholhaltiga drycker skulle styras från starkare till svagare drycker.
 Vid totalförbudsomröstningen 1922 var 49% för förbud och 51 emot. En Gallup-
undersökning 1942 ger vid handen nästan exakt samma siffror.73  Den restriktiva synen på 
alkohol förhöll sig stark fram till åttiotalet. Från decenniets inledning till mitten av 
nittiotalet kan man emellertid skönja en attitydförändring bland befolkningen till stöd för 
en friare försäljning av alkohol.74  Under samma tid förvandlades alkoholpolitiken till en 
byråkratisk specialfråga. Motståndet mot alkohol kunde dock under åttiotalet fortfarande 
samla stort allmänt stöd. Blåbandsrörelsens upprop 1981 "ck femtiotusen underskrifter och 
1984 gick 150 medicinprofessorer ut med kravet att sprit och vin åter igen bör ransoneras 
till befolkningen.75

 Mot bakgrund av en fortfarande stark nykterhetsrörelse framstår en vinprovning på bra 
sändningstid i tv som en utmaning. För att förekomma eventuell kritik var Granqvist och 
Gröntoft tvungna att positionera sig mot varje form av missbruk. Redan tidigt i det första 
avsnittet utspelar sig följande dialog:

CJ: Men, Knut-Christian, alkohol är väl ändå en hälsorisk?
KC: Ja, förvisso. Alkoholen är ett av våra stora hälsoproblem. Men vi anser väl att bättre 
kunskap och större intresse för vin kan förädla våra dryckesseder och föra oss bort från 
vår nordiska berusningstradition. Och som romarna säger: abusus non tollit usum, 
missbruket utesluter icke bruket.76

Kunskap och större intresse för vin skulle alltså både ”förädla våra dryckesseder” och 
motverka den ”nordiska berusningstraditionen”. Granqvist och Gröntoft skriver sålunda in 
sig i den svenska alkoholpolitiska tradition som använde vinet för att få svenskarna att hålla 
sig undan spriten. En skarp distinktion gjordes mellan den belevade vinkulturen och andra 
former av drickande. Samma strategi användes av andra som sjöng vinets lov. 
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 Som tidigare nämnts var både Granqvist och Gröntoft medlemmar i Munskänkarna, 
en förening som verkade för ”bättre dryckesseder”. I en ledare sträcker föreningens 
dåvarande ordförande Bruno Kjellén ut en hand till landets nykterister. Det är enligt Kjellén 
onödigt att skapa en klyfta mellan ”nykterhetsfolk och sansade vinvänner”.77 Munskänkarna 
har enligt Kjellén ”ingen anledning att vara motståndare till en klok och sund alkoholpolitik 
– tvärtom.” I en annan ledare utnyttjar han samma latinska talesätt som Gröntoft. Kjellén 
skriver att man i ”vulgärpropagandan mot allt vad alkoholhaltiga drycker heter [förbiser] den 
gamla romerska rättsregeln abusus non tillit usum –  missbruket upphäver inte det rätta 
bruket”. 78  Varför inte, resonerar Kjellén, i stället tala om för människor hur de skall dricka 
för att undgå riskerna? Här inställer sig för Kjellén frågan hur man talar om för människor 
hur de skall dricka. Ledaren avslutas med orden: ”Här kanske Munskänkarna kan göra en 
insats, även utanför den egna kretsen?”
 Vininslaget i Levande livet kan betraktas som ett förverkligande av denna uttalade 
ambition att lära människor hur de ska dricka.  Levande livets ena programledare Maria-Pia 
Boëthius använder samma ord när hon i en artikel om programmet först skiljer mellan 
vinkulturen (som ”tillhör livets goda”) och ”de vanliga vinfyllorna”, sedan – och blandar 
därmed ihop sin roll som programledare med vinprovarnas – säger: ”Vi ska inte lära folk att 
dricka vin utan hur.”79  (Min kursivering.) All möda som lades ner i att förknippa vin med 
”kultur” måste förstås i samma förklarande ljus. Att förknippa vin med kultur var ett sätt att 
förkasta ”vanliga vinfyllor”.80

 I sin ambition att räcka ut en hand till nykterhetsrörelsen verkade Munskänkarna 
också för måttfullhet. Bättre dryckesseder innebar att ta avstånd från alla former av 
överdrifter. När Aftonbladet hälsar på hos Gröntoft (för att ställa hans kunskaper på prov – 
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”Nu jäklar i min själ ska charlatanen avslöjas”), skriver tidningen att han ytterst sällan 
dricker mer än två glas.81  Gröntoft menar att vin ska drickas för smakens skull, inte för 
alkoholeffektens. Att dricka hundra liter vin om året som fransmännen gör, det är för 
mycket. ”Alldeles för mycket fastslår han med en moralisk skakning på huvudet”. Under min 
undersökningsperiod diskuterades nykterhetsfrågan $itigt på dagstidningarnas 
insändarsidor. Inte en enda gång blandades vininslaget in i den debatten.82  Gröntofts 
måttfulla inställning till vinets fröjder är symptomatisk för hur dessa vinets vänner försökte 
befrämja svenska folkets vindrickande. 
 Efter det första avsnittet av Levande livet försvinner alkoholfrågan i bakgrunden, fram 
tills det första avsnittet på våren, då vinprovarna för en gångs skull har bjudits in till studion 
i Stockholm. Anledningen, säger Boëthius, är ”att vi har lovat att tala om alkoholfritt”.83 Det 
"nns ju, som Granqvist säger, ett antal människor som av olika anledningar inte dricker 
viner: ”av medicinska skäl”, ”på grund av olika livsuppfattningar”, och ”sen "nns ju den stora 
kategorin människor som dricker vin men kör bil”. Granqvist och Gröntoft har därför testat 
Systembolagets utbud av avalkoholiserade viner, sju till antalet.84  Att även testa alkoholfria 
alternativ var ett sätt att förhålla sig till att en stor del av Sveriges befolkning inte drack 
alkohol. Det var ett sätt att inkludera dem som av olika anledningar inte drack vin. 
 Inte ett enda av de avalkoholiserade vinerna har emellertid fallit vinprovarna på läppen. 
Gröntoft säger att det ”fattas något”. Han kallar de avalkoholiserade vinerna för 
”halvvarelser”, och nämner cider och äppeldryck som bättre alkoholfria alternativ. 
Avalkoholiserat vin kan enligt Gröntoft inte räknas som en fullvärdig dryck. Men har då, 
frågar Boëthius, dessa viner ingen funktion alls? Jo, svarar Granqvist, ”den sociala betydelsen, 
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81 Sandström, Bosse, ”Det gick inte att lura TV:s vinkännare”, Aftonbladet, 29/11 1983. Utmaningen var att 
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Torvill & Dean på rullskridskor”. (Torvill och Dean var ett vid tiden välkänt konståkningspar.) Björkman, 
KG, ”Mest givna guldet”, Aftonbladet, 14/2 1984



av att ha möjlighet vid en middag, att skåla, att få vara med i gemenskapen, att få ha 
någonting rött i sitt glas”. 
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Det lefvande livet

Småtrevligheter, drömmar och skoj

Det första avsnittet av Levande livet sändes kvällen den elfte oktober 1983. Tidningarna 
anmälde programmet på ett samstämmigt vis. ”Elände, elände, elände, elände... vi har sett 
det förut och i TV”, står det att läsa i Östgöta Correspondenten.85  Men inte i Levande livet, 
”där gäller livets goda, dess smultronställen, hjältinnor och vinkultur.” När svenskarna sitter 
framför tv:n ”mörka tisdagskvällar” ska de kunna glädja sig en stund innan det är dags att 
”krypa till kojs och börja tänka på morgondagens elände”. Det är tydligt, utifrån dessa 
anmälningar, att programmet först försökte utmåla samtiden som eländig, sedan vika undan 
ett hörn av denna eländiga samtid och erbjuda en fristad ägnad åt lyx och verklighets$ykt. 
Tanken var att spela upp det lyxiga Levande livet mot det trista och kalla Sverige som fond. I 
det första avsnittet vänder sig Granqvist mot tittarna och suckar: ”Ja, låt oss lämna denna 
karga nord för ett ögonblick, och $ytta oss ner till det sköna Italien.”86 På samma gång ville 
programledarna ta avstånd från vad de uppfattade var den typiskt svenska mentaliteten. ”Nu 
ska vi vända den svenska avundsjukan till något positivt”, låter SvD Boëthius och Attling 
säga unisont.87  Vininslaget tillkännagavs som ett av tv-programmets återkommande inslag. 
Carl Jan Granqvist och Knut-Christian Gröntoft lyftes fram som ”experter” i 
”vindrickandets svåra konst”.
 Maria Pia Boëthius och Efva Attling sitter vända mot varandra; beiga överkast hänger 
från studiotaket ner över fåtöljerna de sitter på. Efter en klämkäck vinjett har kameran 
zoomat in på programledarna som tyst diskuterar hur tittarna kommer att reagera på 
programmet.88

MP: Äntligen ska vi komma igång! Hoppas de kommer att tycka om alla hjältarna och 
hjältinnorna.
E: Och lyxet.
MP: Mmm, det kommer nog reta några. Äh, då får de väl ta det med en klackspark!
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Sedan följer vad som bäst kan karakteriseras som en lång kavalkad av lättsinniga och mer 
eller mindre humoristiska inslag. Bara från första avsnittet: ett klipp från en fotbollsmatch, 
en animerad kort"lm, ett klipp från brittisk teve om Shanghaiexpressen, och en sketch där 
en man "lmad från en korridor går in i ett rum för att strax därefter (till en dråplig 
ljudeffekt) katapulteras tillbaka till korridoren. Och mitt bland allt detta en längre intervju 
med regissören Bo Widerberg. Resten av hösten och vårens avsnitt följde samma mönster: 
inslag om juvelmässor, modeshower, rekordförsök och oförskräckta prestationer blandades 
med intervjuer med för många svenskar välkända personer som till exempel meteorologen 
John Pohlman och författaren och kriminologen Leif GW Persson.89 
 Modellen till programmet var gamla, utdöda herrtidningar likt Rekordmagasinet, som 
berättade om fantastiska händelser och prestationer. Östgöta Correspondenten skriver att i 
”herrtidningarna frodades inte eländet och följdaktligen [sic] inte i Levande Livet. Snarare 
är det så att eländet aldrig släpps innanför studiodörren.”90  Producent Leif Aldal är dock 
noga med att poängtera att programmet vänder sig till alla, inte bara herrarna. Men ”vi 
behöver glitter och godis mitt i vår grå förbudstyngda vardag”.91 Om man skulle försöka att 
ringa in det gemensamma för alla dessa korta klipp och inslag som sändes i Levande livet 
skulle man behöva inte mer än två ord, $itigt använda av programledarna själva: ”lyx” och 
”verklighets$ykt”. Målet var att få tittarna att hänföras och imponeras, att glömma bort vad 
man utmålade som en eländig samtid.
 Det första avsnittet av Levande livet möttes av förkrossande kritik. Aftonbladet räknar 
upp alla programmets brister: ”Märkliga bildövergångar, fnissiga intervjuer, tramsiga frågor 
och när den ena av de två programledarna stod för utfrågningen fnissade den andra 
oavbrutet.”92  Kritikerna riktade främst in sig på programledarna och deras fnitter. 
Programledarnas utseenden värderades ingående av bedömarna, som stod ”vackra knän” och 
”fnitter” i vägen för kvalitativ tv-underhållning. En annan krönikör i samma tidning 
utbrister att han förvisso ”brukar vilja vänta med tvärsäkra omdömen” om nya tv-program, 
men att han ändå ser sig föranlåten att konstatera att han kände sig ”knäsvag av brustna 
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förväntningar efter starten. Det är knappast livsnjutning att titta på vackra knän i 37 
minuter.”93

 Alla bedömare är inte lika negativa. Östgöta Correspondenten slår fast att det trots 
fnittret var klass på programmet.94  Trots enstaka lovord är de $esta starkt kritiska. Levande 

livet uppfattades av tv-kritikerna som ”[e]tt program som det är svårt att tycka illa om och 
hopplöst att gilla”.95

 Att kritiken riktade in sig på programledarnas utseende måste förstås i samband med 
två saker. För det första att de två programledarna var kvinnor, ”vilket i och för sig är ganska 
ovanligt i svensk television”.96 För det andra var programledarparet Maria Pia Boëthius och 
Efva Attling för samtiden en överraskande sammansättning. Attling hade gjort sig känd 
som fotomodell och sångare för popbandet X-Models; Boëthius däremot, som förkämpe för 
kvinnosakskampen. I det mest hätska utfallet mot Levande livet drar Monica Nagler, 
producent vid Riksradions kulturredaktion, sig till minnes hur Boëthius ”under den mest 
aggressiva feminismens glanstid försökte göra sig så grå och oansenlig som möjligt med 
huckle och allt. Nu sitter hon i svarta nätstrumpor och gullar i TV-rutan.”97  Nagler noterar 
en förändring bland kvinnorna. Tydligt är, fortsätter hon, ”att man har tröttnat på 
emancipationsteorierna, sliter av sig hucklet och säter på sig BHn igen. Putar ut med 
brösten, snör ihop midjan och försöker utmana med beslöjad blick”. En insändare till 
Aftonbladet som antagligen skulle hålla med Nagler menar att programledarna ”späder på 
den gamla myten att kvinnligt = söt, fnittrig, blåögd, naiv och så vidare.”98

 Boëthius svarar genom att försäkra Nagler om att hon inte har ändrat politisk 
ståndpunkt. Hon lägger emellertid till att hon jobbar med underhållning nu. I Sverige måste 
man tydligen vara antingen eller: ”Antingen måste man alltid gå omkring i huckle eller 
också i högklackade skor. (...) Män som ser bra ut i TV skulle aldrig utsättas för sådan 
kritik!”99
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 Motsägelsefullt nog "ck Levande livet också kritik för att inte vara $ärdfullt nog. 
Samma dag som det andra programmet sändes, och dagen efter en Policekonsert i 
Stockholm, skriver KG Björkman i Aftonbladet:

Ta av dig och visa överkroppen, Sting, vrålade Efva Attling vid Policekonserten på Isstadion i 
fredags. Gör det själv, Efva, så blir det kanske litet sprutt på ...TV 2 21.30 Levande livet, där det 
lefvande livet Efva förra tisdagen visade sina tillgångar i något som mera var att anse som ett 
som ett provprogram, som svensk TV alltid släpper ut direkt. Efva och Maria Pia Boëthius "ck 
stryk i recensionerna efteråt. En del snipigheter från moraltanter, som visade att glittret gick 
hem, och en del befogad kritik. 100

Björkman menar att programledarna inte bör anklagas. Hellre borde vi rikta kritiken mot 
producenten Leif Aldal. Björkman blir sedan en av Levande livets mest ihärdiga försvarare. I 
början av november, efter fyra avsnitt, kallar han programmet ”ett fräscht avbrott” och 
placerar det på andra plats i en lista över sina favoritprogram efter senaste sändningen.101 
Han är inte ensam om att efter några avsnitt omvärdera Levande livet. Expressen skriver vid 
mitten av november att ”glittertjejerna” till slut har fått fason på programmet: ”Gårdagens 
program efterlämnade inte samma genererade medkänsla som tidigare.”102  Och efter 
höstens sista avsnitt skriver Aftonbladet att ”när tönterierna slipats av och $ickorna blivit 
varma i paltorna så var ’Levande livet’ rätt mycket av det som det utgav sig för att vara: 
småtrevligheter, drömmar och skoj.”103

Det får ju finnas gränser på verklighetsflykt

Monica Nagler kritiserade programledarnas (och främst Boëthius) fnitter och klädsel. Hur 
har det kunnat gå så fort, frågar sig Nagler, och ställer Boëthius pråliga klädsel i programmet 
i kontrast till hennes hucklen under ”den mest aggressiva feminismens glanstid”. 104  Nagler 
riktade även en annan sorts kritik mot programmet, en kritik som tar fasta på programmets 
eskapistiska ambitioner. I inledningen av debattartikeln citerar Nagler Levande livets 
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programförklaring: ”... det ska inte förekomma några krigsbilder eller detonerade 
atombomber. Inga arbetslösa utanför en nedlagd fabrik. För livet är ju faktiskt ganska kul.” 
Sedan fördömer hon programmets ambitioner: ”Visserligen lever vi i en krisens tid men det 
får ju "nnas gränser på verklighets$ykt.” 
 Samma kritik restes från andra håll. Efter det andra avsnittet av Levande livet skriver 
Expressens tv-krönikör avmätt att programmet är ”tänkt som litet lättsinne och kanske rent 
av dekadens i en tid av kris. Och med 78 000 arbetslösa ungdomar (...) är vi väl där nu – 
trots storföretagens plussiffror för det här året.”105  Den sista anmärkningen är en replik på 
Boëthius utläggning i Levande livet kvällen dessförinnan, där hon i gratulerade svenska 
företag (uteslutande storföretag som Swedish Match och Scania) till deras miljonvinster.106

 Levande livet "ck under höstens debatt om tv-utbudet exempli"era ena delen av en 
förmodad dikotomi. Författaren Nina Lekander noterar i en krönika att man aldrig 
någonsin har hört eller läst så många som beklagar sig över den eländiga televisionen som 
just nu.107 Svensk tv, skriver Lekander, ”sägs se ut på två olika - och varandra uteslutande - 
sätt: antingen är den fylld av både manliga och kvinnliga blondiner som ingenting har att 
säga, innehållslösa intervjuer [och] fniss (...) Eller också tas allt utrymme upp av cancer, 
tredje världens vattenbrist, utrotade regnskogar och tröttsam teater.” Vilken tv-bild ska vi tro 
på, frågar sig en tv-krönikör i SvD, vilken bild av framtiden? Olyckskorparna ”som förutspår 
civilisationens undergång” eller Marie-Pia Boëthius och Efva Attling som ”med bländande 
leenden predikar sin limousin- och champagne-"loso"”?108

 Tv-producenten Hans Furuhagen skriver en debattartikel som grundar sig i samma 
erfarenheter. Furuhagen pekar på ”den cynism som numera ohöljt och ohämmat får breda ut 
sig i svensk tevepolitik”. 109  Han varnar för den ”nyhetisering och infantilisering som 
kännetecknar televisionens nuvarande utveckling”. Folkbildningsideologin är enligt 
Furuhagen inte längre levande inom den svenska televisionen. Inom en snar framtid 
kommer de folkbildarna som ändå "nns kvar att ”trampas ner av $åsiga nyhetsreportrar och 
fnittriga nöjesjournalister”, en tydlig referens till programledarna i Levande livet. Det är bara 
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en tidsfråga innan ”$ummigheten” och ”fnittret” kommer att överrösta den seriösa 
journalistiken. Inlägget illustreras av en pressbild för Levande livet, där Boëthius och Attling 
sitter grensle över en motorcykel.
 För att närmare förstå debatten om tv-utbudet under den tid som Levande livet sändes 
måste man hålla två saker i tankarna. För det första att tv-utbudet angick många. Tv-utbudet 
debatterades $itigt på insändarsidorna. När Nagler kritiserar Levande livet är hon noga med 
att förekomma eventuella invändningar. Vi kan inte strunta i vad som händer i rutan, 
eftersom tv är vårt ”främsta instrument för opinionsbildning och samtidigt trendbildande”. 
För det andra att tv-sändningarna under den här tiden var reglerat i ett statligt monopol. 
Det fanns inga alternativ till SVT. Reportage från USA, där utbudet av tv-kanaler ansågs 
vara enormt, präglades av ett slags skräckblandad fascination. Faran med reklam-tv lyftes 
fram av många bedömare. Samtidigt var det få som betvivlade att Sveriges monopol kunde 
bestå när satellitsändningar började göra sitt inträde i den svenska etern.110

 Rädslan för reklam kunde omvandlas till kritik även mot det be"ntliga tv-utbudet. En 
tv-krönikör i Aftonbladet skriver att programledarna i Levande livet visar ”upp just den 
läskiga positiva och glättade attityd som reklammakare älskar, därför att den är så 
säljande.”111 Krönikan målar upp en dystopisk bild där Levande livet fungerar som ett slags 
förberedelse för vad som komma skall. Programledarna försöker vänja oss vid reklam-TV. 
”Kanske är det en pionjärinsats för kommande reklaminslag i TV som dessa kvinnor utför?” 
 Svensk tv ansågs som sagt kunna se ut på två olika sätt. Även vininslaget blev 
ofrånkomligen indraget i detta antingen eller. Furuhagen målar i sin debattartikel en dyster 
framtidsbild där ”infantiliseringen” har gått så långt att SVT producerar ännu $er 
nöjesmagasin där man ”visar exotiska maträtter” och ”provar utsökta viner”. Lekander skriver 
hätskt i sin krönika om den amerikanska tv-kulturen där man lär ut att varje lycklig 
människa bör låta sig ”betjänas med 10 000-kronorsviner”. Det som provocerade många var 
att SVT valde att sända ett program med ambitionen att erbjuda lyx och verklighets$ykt 
samtidigt som Sverige befann sig i en ekonomisk kris. En insändare till Aftonbladet menar 
att Levande livet ”uppmuntrar till högkonsumtion, $ärd och glitter, eller överklassliv i [en] 
tid då levnadsvillkoren blir allt sämre.”112 
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 Efter det första avsnittet av Levande livet försvinner Granqvist och Gröntoft i 
bakgrunden av den massiva kritik som riktades mot programmet och de ”fnittriga” 
programledarna. När krutröken väl lagt sig träder vinprovarna fram ur skuggan. Intresset 
riktades mot vininslaget som låg vid slutet av varje avsnitt av Levande livet. Är det en parodi, 
eller är de verkligen sådana?

En viss typ av sensualitet

I Levande livet den första november säger Efva Attling att hon tycker mycket om vin och att 
hennes vänner tycker att hon är lite väl petig ibland.113 Vännerna säger ”vin som vin”, men de 
har ändrat sig, ”sedan dom träffade våra vinexperter Carl Jan och Knut-Christian”. I samma 
avsnitt är det meningen att vi ska komma vinprovarna lite närmare. De får beskriva varandra 
och förklara lite mer ingående hur man går tillväga för att ta reda på allt om viner. Enligt 
Gröntoft är det viktigt att läsa och resa mycket. Granqvist får frågan vilka talanger som 
krävs för att bli vinkännare. Han svarar att det krävs samma talanger ”som för att uppleva 
musik. Det är en viss typ av sensualitet, det är en viss typ av känsla för det som är mycket 
subtilt.”
 Vininslaget låg mot slutet av varje avsnitt av Levande livet. De var drygt tio minuter 
långa och inleddes med en "nstämd vinjett där vi efter att ha sett skylten till Grythyttans 
gästgivaregård förs förbi av stearinljus upplysta matbord till ”det allra heligaste”, nämligen 
vinkällaren. Flankerade av rader av vin$askor inleder Granqvist och Gröntoft sina 
utläggningar om vinets kulturhistoria, innan det är dags för den obligatoriska 
vinprovningen. Granqvist lovade i det första vininslaget att prata betydligt mer om hur man 
provar vin ”nästa vecka”. Så blev också fallet. I det andra avsnittet går Granqvist och 
Gröntoft igenom grunderna i en vinprovning.114 
 Man kan enligt vinprovarna få reda på mycket genom att kolla på vinets utseende. 
Granqvist säger att unga vita viner har lite grand av ”klorofyllens grönhet” medan åldrade 
viner färgmässigt går mot bärnsten. Att beskriva vinets färger möter inga större problem. 
Svårare blir det när man ska ge sig på att försöka beskriva vinets lukt och smak.
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 ”Doftkaraktärer”, utbrister Granqvist, och sätter hand$atorna på bordet, ”ja, det är inte 
så lätt att beskriva för vi har inget språk för det. Man får låna ord från andra områden.” 
Granqvist säger att han brukar ”likna dem vid en halvcirkel, vid en klocka. Klockan nio på 
morgonen då man upplever det där man känner när man kommer in i en fruktaffär, lite 
grann av äpple-citrus, och på andra sidan dom dova, djupa karaktärerna, lite granna mellan 
svettig häst och förmultnad lövhög.” Sedan, menar Granqvist, kan man i vinet "nna 
bärkaraktärer i form av lingon, blåbär, vinbär, och av jordarna ”lite granna $inta, lite granna 
krita”. I glasen har de ett Bordeauxvin och en Beaujolais. Gröntoft säger att man i dessa 
viner hittar de ”karaktärer” som Granqvist nyss har beskrivit. Beaujolaisvinet har en ”stor 
bärig fruktighet, som slår emot en”, medan det åldrande Bordeauxvinet har en helt annan 
karaktär. Gröntoft ställer frågan vad Granqvist upplever i det senare vinet. Han får något 
himmelskt i blicken och säger att han upplever mycket av vanilj, fatlagring och svarta vinbär, 
”man blir ny"ken och man vill verkligen dricka av det här vinet.”
 ”När det gäller vinets smak”, säger Gröntoft, ”så får man skilja mellan en del 
grundbeståndsdelar. Några baskaraktärer kan man säga. Vi har vinets kropp, vi har dess syra, 
fruktsyran, vi har garvsyran, vi har eventuellt sötma och vi har eftersmaken.” Efter en 
genomgång av dessa karaktärer följer så själva smakmomentet. Bordeauxvinet faller 
Granqvist på läppen: ”här "nns en kropp, här "nns mycket garvsyra, en tapetsering i hela 
munhålan, och om man drar med tungan efter den så känner man nästan som ett 
sandpapper.” 
 Av denna genomgång av vinprovningens olika stadier är två saker värda att stanna vid. 
För det första uppdelningen mellan lukt och smak. Smaken delas upp i sex baskaraktärer: 
kropp, syra, fruktsyra, garvsyra, sötma och eftersmak. Lukten delas däremot inte upp på 
samma sätt. Granqvist betonar att det saknas ett språk för luktintryck och att han därför 
försöker klassi"cera dessa i enlighet med en halvcirkel eller klocka. På ena sidan de syrliga 
lukterna, på den andra de ”dova, djupa karaktärerna”. Det är främst för luktintrycken som det 
saknas ett språk; smakintrycken är redan uppdelade i sex baskaraktärer och har inte samma 
behov för snävare uppdelningar.115 Detta hindrar dock inte Granqvist från att karakterisera 
Bordeauxvinets eftersmak med ”mandel, bittermandel”. För det andra att syftet med 
provsmakningen var att – likt Parker – plocka ut vinets lukt- och smakmässiga 
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115 Det finns en fysiologiska grund till denna skillnad mellan lukt- och smaksinnet. Näsan innehåller två 
tusen receptorer för att upptäcka lukter; tungan och gommen kan däremot fysiologiskt endast skilja mellan 
fem smaker: sött, salt, bittert, surt och umami. Hommerberg (2011), ss 17-18



beståndsdelar. I ett avsnitt vänder sig Gröntoft till Granqvist och säger ”låt oss se vad vi 
hittar i [vinet]”.116 Syftet var att sätta ord på de egenskaper som ansågs #nnas i vinet. 
 Höstens avsnitt av vininslaget går igenom några av de största vinproducerande 
länderna, som Italien, Spanien, Tyskland, USA och naturligtvis Frankrike. Avsnitten inleds 
vanligtvis med att Gröntoft utifrån de viner som står uppradade på bordet berättar om vad 
som utmärker vinerna från landet, dryckens kulturella och historiska betydelse, 
klassi"ceringssystem, eller olika framställningsmetoder. Vi får till exempel reda på att 
vinodlarna i Tyskland under solfattiga år har svårt att få tillräckligt med sockerhalt i 
druvorna. ”Men de större åren så får man i gengäld kvalitéer som man sällan möter på mer 
sydliga breddgrader”.117 Så följer själva smakprovningen. De undersöker vinet med blicken, 
placerar näsan i glasen, och låter vinet fylla munhålan. Mellan dessa moment avger de sina 
omdömen. Om ett tyskt Rieslingvin säger Gröntoft att ”här har vi verkligen sinnebilden av 
den tyska lätta elegansen, frisk fruktig ungdomlig doft”. I det näst sista avsnittet för hösten 
gör vinprovarna nedslag i ett par för Sverige mindre kända vinproducerande länder, som 
Argentina och Australien.118 Det australiensiska vinet provas först.

KC: Mm, har en enorm fruktighet. Nästan karikerad bärig frukt.
CJ: Ja det känns faktiskt som att rulla ett par skinnade druvor på sin tunga.
KC: Kraftigt är det också.
CJ: Mycket sol.
KC: Och rejäl garvsyra. 

Mer förtjust är Granqvist i det argentinska vinet.

CJ: Lite brunfärgat. Lite åldrat. 
[De smakar på vinet] 
KC: Det är från 76 och det sätter sin prägel.
CJ: Mm, det är ett sånt här vin som jag älskar, som har lite karaktär, som får mig att påminnas  
lite granna om lakrits, vanilj och svarta vinbär.
KC: Ja, det är också ett robust vin, kraftigt, syrligt, mycket i solen. Rejäl garvsyra.
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116 LL, 1/11 1983

117 LL, 8/11 1983

118 LL, 6/12 1983



Åsiktsutbytet visar på vilket sätt Granqvist och Gröntoft bollar sina upplevelser mellan 
varandra. De är aldrig oense, utan deras respektive åsikter förstärker det gemensamma 
omdömet. 
 Så, hur ska vi karakterisera Granqvist och Gröntofts vinspråk? Låt oss återvända till 
Shesgreens tre kategorier av vinpredikat: klass, genus och frukt/grönsaker. Till vilken (eller 
vilka) kategorier kan man inordna vinprovarnas språk? Även om Granqvist och Gröntoft 
emellanåt använder adjektiv som ”robust” och ”elegant” så är det ingen tvekan om att det är 
den tredje kategorin som för dem (och främst för Granqvist) ligger närmast till hands. Det 
argentinska vinet får Granqvist att tänka på lakrits, vanilj och svarta vinbär. Vinpredikat från 
kategorierna klass och genus används knappt alls. Ord från Adelswärds kategori 
karaktärsegenskaper har redan här fått ge vika för – minns Mikael Mölstads ord – ”ganska 
enkla fruktbilder”.
 Samma bild framträder om vi ställer frågan huruvida Granqvist och Gröntofts 
vinspråk är analytiskt eller syntetiskt. Här "nns inte tillräckliga skäl för ett entydigt svar: 
”robust” och ”elegant” är syntetiska uttryck; ”svarta vinbär”, ”lakrits” – och ”förmultnad 
lövhög” – är analytiska. Däremot är det tydligt att vinprovarna försökte närma sig ett mer 
analytiskt språk. Att Granqvist delar upp vinets doftkaraktärer i en halvcirkel eller en klocka 
är symptomatiskt. Målet var att hitta entydiga och klart avgränsade ord – själva innebörden 
av ett analytiskt språk – för att referera till egenskaper som ansågs "nnas i vinet.
 Det sista avsnittet för hösten, som sändes veckan innan jul, är tillägnat traditionen att 
dricka glödgat vin, det vill säga glögg. Vårens avsnitt, lika många till antalet, behandlar olika 
vindistrikt och olika sorters vin. Vinprovarna tar oss med till Bordeaux, Bourgogne och 
Alsace; ett avsnitt tillägnas portvin, ett annat avsnitt olika sorters dessertvin. I 
säsongsavslutningen, den sjuttonde april, provar Granqvist och Gröntoft champagne och 
mousserande vin i Berns upplysta salonger. Formen på avsnitten skiljer sig inte särskilt 
mycket åt. Den största delen av tiden ägnas åt provsmakningen, där vinprovarna turas om att 
plocka ut och sätta ord på vinets egenskaper.
 När vinprovarna i det första avsnittet på våren sitter i studion i Stockholm vänder sig 
Attling till Gröntoft och frågar om ”det här med jordsmaker” är något man ärver när man lär 
sig om viner, varpå han svarar att man måste upp"nna ett nytt språk för att tala om det som 
det inte "nns något språk för, ”och då tar man till diverse liknelser som kan låta ganska 
absurda för den som inte sysslar med det där, som det här med svettig häst och till och med 
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gödsel kan man tala om i en mycket positiv bemärkelse”.119  Året efter att sista avsnittet av 
Levande livet har sänts ger Granqvist och Gröntoft ut en vinbok, Första vinboken: en 

personlig vägvisare till viner, vingårdar & vinodlare.120 I denna återupprepar de att de saknar 
språk för att beskriva smak- och luktupplevelser. De är därför tvungna att låna ord från 
andra områden. ”Vi talar om blyertspennor, multnande löv, fotogendoft och gamla 
cigarrlådor.” 121  (Av dessa var det bara ”multnande löv” som vinprovarna faktiskt använde i 
vininslaget.)
 Parkers vinspråk kan förstås som en reaktion mot det mer poetiska vinspråket. De 
svenska vinprovarna kände inget motsvarande behov av att positionera sig mot ett tidigare 
sätt att tala om vin. När de får frågan vem av dem som är bäst på vin svarar Granqvist 
bestämt att det utan tvivel är Knut-Christian.122 Gröntoft menar å sin sida att de har olika 
sidor, och att Carl Jan är bäst på en del sidor, som att ”uttrycka sig poetiskt och målande”. 
Många av Granqvists formuleringar har mycket riktigt ett poetiskt anslag. Om ett franskt 
vin beskriver han hur det ”som bomull (...) smeker sig ut i hela gommen”.123  Att Granqvist 
och Gröntoft inte som Parker kände sig föranledda att ta avstånd från ett poetiskt sätt att 
tala om vin kan kopplas till det faktum att det i Sverige inte fanns en etablerad tradition av 
ett poetiskt vinspråk.
 Granqvist och Gröntofts sätt att uttrycka sig häftade fast vid all slags vinprovning för 
lång tid framöver. Till den grad att SvD:s vinkännare Mikael Mölstad menar att det ”under 
många år [var] svårt att prata vin utan att folk skrattade och härmade duon Carl-Jan och 
Knut-Christians vinösa ordkonst”.124  I synnerhet två uttryck fastnade i det svenska folkets 
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119 LL, 14/2 1984

120 Notera det personliga tilltalet. Jag har inte haft tillfälle att gå igenom svenska vinböcker, men i en sökning 
på ”vin” på Libris, de svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst, är det först på 1980-talet 
man märker av det personliga tilltalet i titlarna. Ett annat exempel är Gezelius, Anna-Greta & Gezelius, Rolf, 
Bli vinkännare: en bok om konsten att prova och njuta av vin, Lindblad, Stockholm, 1983. 

121 Granqvist & Gröntoft (1985), s 25

122 LL, 1/11 1983

123 LL, 25/10 1983. De poetiska formuleringarna låg inte alltid till hands för ”lyrikern” Carl Jan Granqvist. I 
vårens sista avsnitt provar vinprovarna tre sorters mousserande vin. Systemets billigaste och två dyrare 
varianter. De provar den billigare först. ”Källarunken” säger Gröntoft. ”Nej, ingen fruktighet alls” instämmer 
Granqvist, innan de raskt går vidare till nästa vin. Alla viner hade uppenbarligen inte samma förmåga att 
väcka den lyriska språkglädjen.

124 Mölstad, Mikael, ”Kattkiss är ingen bra vinvokabulär, SvD, 4/3 2012



gemensamma ordförråd: ”förmultnad lövhög” och ”svettig häst”.125  Granqvist skriver i sin 
självbiogra" att det vid tiden när Levande livet sändes var ”nästan förbjudet att uttrycka sig 
som vi gjorde, med ord som körsbär, ekfat och nyriden, svettig häst”.126 Så må ha varit fallet, 
men det var inte beskrivningar som ”körsbär” eller ”ekfat” som främst fångade människors 
intresse.

Deras voluminösa ordcrème

Hur bemöttes vininslaget i Levande livet? Åsikterna pendlade mellan oförståelse och 
uppskattning. I en tv-krönika står det att läsa: ”Roligast – fast det kanske inte är meningen – 
är de båda gravallvarliga vinprovarna Carl-Jan och Knut-Christian. Är det meningen att 
vara en parodi? Eller är de sådana?”127 Redan tidigt stod deras sätt att uttrycka sig i centrum. 
Expressens tv-krönika ifrågasätter Levande livets existensberättigande. Det är, enligt 
krönikören, ”verkligen bara programledarna som skiljer det från högen av likartade magasin i 
vår television. Jo, givetvis de otroliga vindrickarna också, vad de nu heter. Jag har ännu inte 
lyckats höra vad de säger, så fascinerad blir man av deras voluminösa ordcrème...”128 
Granqvist och Gröntoft uppfattades, mot sin vilja, som underhållare.
 I en krönika i oktober menar Aftonbladets KG Björkman att ”vintöntarna” borde säljas 
till ”något caféprogram i TV1”.129  Några veckor senare kallar han dock ”vingubbarna” för 
”årets näst största TV-fynd efter Carola och självklara för en folkparksturné, till sommaren, 
på sina svettiga hästar”. Att han inte på en gång förstod vingubbarnas klass skyller han på att 
han först trodde att de ”spelade upp någon infernalisk Monty Python-sketch, översatt till 
svenska”.130 Även om Björkman kom att omvärdera sin syn på vininslaget fortsatte han att 
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125 Inte utan att förvanskas på vägen. I en krönika från 2010 skriver Jan Gradvall om Granqvist och Gröntoft: 
”I en dunkel källare satt de och jämförde upplevelserna i de snurrande glasen med allt från ’en löddrig häst’ 
till ’en nykysst sjuttonåring’”. Dessa uttryck användes inte vid ett enda tillfälle i vininslaget, även om 
”löddrig häst” dyker upp tidigt i dagspressens referat av vininslaget. Gradvall, Jan, ”Reportage om Sveriges 
mäktigaste och mest okända kritikerkår”, Göteborgs-Postens bilaga Två Dagar, 16/5 2010 Tillgänglig här: 
http://www.gradvall.se/artiklar.asp?entry_id=628 (Hämtad: 6/5 2013)

126 Granqvist & Swanberg (2003), s 156

127 Ahmstedt, Pelle, ”En kväll inte värd en tvåkrona”, Expressen, 2/11 1983

128 Gadd, Pia, ”Efva har lyft sig i håret”, Expressen, 16/11 1983

129 Björkman, KG, ”‘Flamsiga fjollor’?”, Aftonbladet, 20/10 1983

130 Björkman, KG, ”Folket tittar inte”, Aftonbladet, 8/11 1983



betrakta inslaget som underhållning. Han envisades med att kalla Granqvist och Gröntoft 
för ”vintöntar”.131

 Flera gånger får vinprovarna svara på frågor om sitt besynnerliga sätt att uttrycka sig 
om viner. ”Måste man”, undrar Aftonbladet, ”verkligen jämföra ett vin med hästgödsel och 
svettiga hästar?”132  På frågan svarar Gröntoft absolut, ”det "nns ju inte något speciellt språk 
för att förklara ett vin. Att bara säga att det här vinet är gott är alldeles för torftigt. Det säger 
ju ingenting.” 
 Varje vininslag avslutades med en bildruta där tittarna kunde se vilka viner som hade 
provats och deras status på Systembolaget. Som alkoholfritt alternativ angavs alltid 
bordsvatten. Det var ett alternativ som många uppfattade som ett skämt. I vårens första 
avsnitt av Levande livet konfronteras vinprovarna med saken.133 Gröntoft svarar att om man 
inte tänker på de sociala aspekterna så är det smakmässigt ”bäst med ett friskt och "nt 
bordsvatten, det är det ingen tvekan om”. Vinet "ck utstå noggranna beskrivningar; det 
alkoholfria alternativet, bordsvattnet, lämnades däremot okommenterat. Kontrasten lyftes 
fram $era gånger. Varför talade man på det här viset om vin, inte om vatten? I SvD upprepar 
tv-krönikören Kerstin Hallert en vid det här laget välkänd liknelse och skriver att 
vinprovarna är som hämtade ur Monty Python, 

... med sitt gravallvar och romantiska mässande kring pavorna – som självfallet sällan "nns att få 
i handeln – lika perfekta som deras stående alternativ bordsvatten. Vattnet är ännu inte som 
deras vin kallat löddrande hästar eller rekommenderat för kärleksstunder. Det kommer väl?”134

Hallert är inte ensamt oförstående. En insändare till Expressen ondgör sig över dessa ”herrar 
i vita förkläden” som uttalar sig i ”poetiska ordalag om ‘blommiga viner’, vilka avsmakas med 
viktig kännarmin”. Varför, frågar sig insändaren, och tangerar därmed Hallerts kritik, uttalar 
man sig inte ”poetiskt om gott, klart, kallt källvatten, som inte bedövar smaklökarna utan gör 
all heder åt goda anrättningar?”135 Reaktionerna vittnar om att Granqvist och Gröntofts sätt 
att tala om vin av många uppfattades som främmande. Dessutom betraktades det som långt 
ifrån självklart att just vin skulle beskrivas på det här sättet.
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131 Björkman, KG, ”Mest givna guldet”, Aftonbladet, 14/2 1984

132 Sandström, Bosse, ”Det gick inte att lura TV:s vinkännare”, Aftonbladet, 29/11 1983

133 LL, 14/2 1984

134 Hallert, Kerstin, ”TV – en modern skampåle”, SvD, 10/11 1983

135 Thorsson, Stina, ”Den ädlaste drycken av alla...”, Expressen, 3/3 1984



 Kritiken mot vininslaget kommer för Granqvist och Gröntoft som en överraskning. I 
sin självbiogra" skriver Granqvist att han och Gröntoft hade utvecklat ett särskilt språk för 
vin, genom att ”fritt associera till andra erfarenheter” och att de använde sitt språk med stor 
självklarhet. ”Vi vet exakt vad symbolorden står för. Vi har använt språket i många år. Vi har 
inte en tanke på att för tv-tittarna kan det låta besynnerligt, rentav komiskt.”136  Granqvist 
berättar om två händelser där han omringas av människor ”som pekar, fnissar och 
skrattar”.137  Han inser först senare att ”det "nns ett kittlande inslag i vårt tv-framträdande. 
Efter det stränga sjuttiotalet var sensualiteten fortfarande ny och vinkunnande lågt”. Han 
tillägger att det säkert ”ingick en gnutta homofob rädsla i reaktionen”.138

 Av intresse för mitt resonemang i den kommande delen av arbetet är den kritik som 
gick ut på att koppla samman vindrickande med vissa livsvanor. I den av många uppfattade 
uppdelningen av svensk tv i å ena sidan program kantade av lyx och $ärd och å andra sidan 
program om miljöförstöring och ”tröttsam teater”, blev vininslaget indraget i den tidigare 
ringhörnan. Att vin av många fortfarande uppfattades som en dryck för överklassen kan inte 
bli tydligare än i följande satiriska notis. 

Så här tittar ni på ”Levande livet”. Eller ”Lefvande livet” som det rätteligen ska heta. (...) Gå ut i 
köket och plocka fram ett ljummet och väl dekanterat folköl - helst av märket COOP. På 
brickan dukat ni också upp brännvin och falukorv - och möjligen också ett par sockerbitar. Sätt 
på er ett par väl ingångna shorts, en brynja och ett par lika ingångna "lttofflor. Sen är det bara 
att njuta av Knut ”Det här vinet smakar som en löddrig häst” Christian och Carl ”Och det här 
smakar som en förmultnad lövhög” Jan.139

Notisen försöker etablera en kontrastverkan. Ingångna shorts, "lttofflor, brännvin och 
falukorv antogs inte gå ihop med Granqvist och Gröntofts sätt att uttrycka och bete sig. Om 
den satiriska effekten är mindre uppenbar i dag är det för att vinkunskapen sedan det tidiga 
åttiotalet har populariserats och demokratiserats. Vin uppfattas inte längre (åtminstone inte i 
samma utsträckning) som en dryck vigd för överklassen. Kritiken mot vininslaget i Levande 
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136 Granqvist & Swanberg (2003), s 184

137 Granqvist & Swanberg (2003), s 185 f

138 Det är ingen ogrundad förmodan. I en intervju från 1983 säger Ulf Lundell apropå Granqvist och Gröntoft 
att om ”man ska lära folk att förstå sig på vin i Sverige är dom dom sämsta reklammakarna som vinet kan 
få.” Sin vana trogen ställer sig Lundell på ”Svenssons” sida: ”Vad tror du Svensson tycker när han ser dom 
där säga att vinet smakar som en ’löddrig häst’. Jag tror Svensson säger: Om jag dricker vin blir jag bög.” 
Anrell, Lasse, ”9 timmar med Lundell”, Aftonbladet, 5/11 1983

139 ”Så här tittar ni på ‘Levande livet’”, Aftonbladet, 28/10 1983



livet visar att vin, trots alla nystartade mat- och vintidningar, fortfarande inte var en dryck 
för den breda massan.

44



Alla ska bli konnässörer

Populariseringen av vinkunskapen

Vininslaget i Levande livet red på en våg av nymornat intresse för mat och dryck.140  Att 
svara på frågor som var man äter, dricker och roar sig bäst, blev från 1980-talet en självklar 
del av konsumentupplysningen i varje dagstidning.141  Detta hängde samman med 
förändrade umgänges- och dryckesvanor. Från mitten av åttiotalet formligen exploderade 
antalet restauranger i Stockholm. Antalet restauranger i huvudstaden tiodubblades mellan 
åren 1980 och 1990.142  Expressen meddelar jublande på hösten 1983 att ”Stockholm har 
blivit en matstad”.143 

 I sin självbiogra" tar Carl Jan Granqvist oss med till det tidiga 1980-talet: ”svenska 
folket är fortfarande inte ett vinkunnigt folk. Man dricker spanskt lantvin eller möjligen 
franskt, båda sorterna är nyblivna storsäljare på Systemet.”144  Granqvists påstående måste 
förstås i samband med att han vill lyfta fram vininslagets betydelse för svenskarna 
vinkunskap. Likväl hade mycket hänt med dryckesvanorna de decennier som föregick 1980-
talet. Vinet knep stadigt om en större del av den totala alkoholförsäljningen. Från 1954 till 
1981 ökade vinförsäljningen med 373 procent.145  Vinpressen skriver att det verkliga 
vinintresset i Sverige tog fart på sjuttiotalet.146  Tidningen räknar upp fyra anledningar: 
avskaffandet av motboken, ökad invandring från Sydeuropa, den växande turismen till 
Medelhavsländerna, och en skattepolitik som gynnat vinet på spritens bekostnad. Samma 
tidning utropar jublande 1983 att vinet ”fortsätter sin uppgång”.147  Det var en utveckling 

45

140 Matintresset gällde även tv. I Sydsvenskan noterar tidningens tv-krönikör syrligt att det ”finns en del smått 
och gott, som televisionen alldeles särskilt månar om. (...) Överallt, i alla tänkbara och otänkbara program, är 
det långkok på gång.” Nohrborg, Kaj,”Svettlösa gympadockor”, Sydsvenskan, 8/10 1983

141 Abrahamson (1999), ”Svensk alkohol- och restaurangpolitik”, s 19

142 Ibid, s 2

143 Expressens bilaga Månadens mat, november 1983 

144 Granqvist & Swanberg (2003), s 184

145 Alkoholvanor: en översikt av undersökningsresultat från åren 1968-1980, Socialstyr., Stockholm, 1984, s 
13

146 ”Ny specialbutik för vinintresserade”, Vinpressen, nr 1, 1984, ss 10-11

147 ”Vinet fortsätter sin uppgång”, Vinpressen, nr 2, 1983, s 4



som stadfästes 1994, när vin blev den dryck som, räknat i ren alkohol, bidrar mest till 
alkoholförsäljningen.148 
 Det är befogat att från sjuttiotalet tala om en allmän popularisering av vinkunskapen. 
Vinpressen skriver 1983 att allt $er dagstidningar har egna vinspalter, att böcker om vin ges 
ut med tätare intervall och att vinklubbarnas antal växer.149 Sjuttio och åttiotalet såg också 
$era nystartade tidningar som innehöll information om olika sorters viner och hur man bör 
gå tillväga när man vill lära sig mer om vin. Allt om mat hade förvisso ända sedan 1970 under 
rubriken ”Vinklubben” skrivit om vin, och samtliga av Systembolagets viner recenserades i 
tidningens återkommande bilaga Vinkatalogen. Under åttiotalet skönjer man emellertid 
vinspaltens ökade betydelse. Vinet tog en större plats i tidningen. Från att ha varit en 
kuriositet blir vinet av central betydelse.150

 Inte alla välkomnade denna popularisering. I ett (förvisso lättsamt hållet) kåseri i 
Aftonbladet skriver Åke Cato att han efter en utlandssemester i två veckor förväntade sig att 
Sverige skulle se likadant ut.151  Men icke. I tv sitter två grabbar och ”kör den grövsta 
vinporr. (...) När jag lämnade Sverige talade man på sin höjd om vilket rödtjut som var 
billigast. Om man över huvud taget talade om vin, vilket var sällsynt.” Cato är inte missnöjd 
med alla delar av utvecklingen, tvärtom. Problemet är bara att ”det var roligare förr (...) när 
man var ensam om det.” Vad är det för nöje, frågar han retoriskt, ”med söt marmelad i ett 
land som $yter av mjölk och honung.” Cato avslutar med att uppgivet önska den gamla gråa 
tidens återkomst. 
 Hur väl lyckades Granqvist och Gröntoft nå ut till den svenska befolkningen? 
Aftonbladets KG Björkman uttrycker på hösten 1983 oro för att SVT har valt att sända 
Levande livet samtidigt som Falcon Crest, en populär såpopera som lockade $era miljoner 
tittare varje vecka.152  SVT:s statistik för Levande livets tittarsiffror bekräftar Björkmans 
farhågor. Det avsnitt av Levande livet som sändes den första november sågs av 360 000 
svenskar, och den femtonde november var det blott 216 000 svenskar som valde att bänka sig 
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148 Alkohol- och tobaksbruk, Statistiska centralbyrån (SCB), Örebro, 2007, s 11 http://www.scb.se/statistik/
_publikationer/LE0101_2004I05_BR_LE114SA0701.pdf (Hämtad: 22/5 2013)

149 ”Information till restaurangerna”, Vinpressen, nr 3, 1985, ss 14-15

150 Ett annat exempel är Gourmet vars första nummer kom ut 1980.

151 Cato, Åke, ”Ett land av godisar”, Aftonbladet, 3/11 1983

152 Björkman, KG, ”Kör hårt, tjejer!”, Aftonbladet, 18/10 1983



framför programmet. Höstens tittarsiffror översteg aldrig miljonen. Av människor med tv-
apparat i hemmet var det endast tre procent som såg Levande livet den femtonde november. 
Detta ska jämföras med Falcon Crest som samma kväll lockade 31 procent av tittarna.153 
Under våren krockar Levande livet inte längre med den populära såpoperan, och antalet 
tittare ökar markant. I de tittarundersökningar som gjordes understiger antalet tittare bara 
en gång miljonen. Det näst sista avsnittet sågs av 1 224 000 svenskar, eller sjutton procent av 
de med tv i hemmet. 
 De förhållandevis skrala tittarsiffrorna till trots ägnades Levande livet stor 
uppmärksamhet i dagspressen under hösten 1983, och människor som inte såg Levande livet 
kom antagligen på den vägen i kontakt med programmet.154  Höstens tittarsiffror är 
visserligen blygsamma, men antalet tittare ökade markant till den andra säsongen, och i 
genomsnitt sågs Levande livet av 721 000 svenskar. Detta gick hand i hand med att 
programmet "ck bättre vitsord i tidningarna, även om dessa fortfarande på sin höjd kan 
beskrivas som ljumma. Nedan följer Levande livets tittarsiffror för de åtta tillfällen som 
tittarundersökningar genomfördes.155

Datum	
 Kanal	
 Start	
 Dag	
 Min	
 Titel	
 Antal	
 Totalt	
 Män	
 Kvin

1983-11-01	
 SVT2	
 21:30        tis	
 45	
 LEVANDE LIVET	
 360	
 5,0	
 6,0	
 5,0 
1983-11-08	
 SVT2	
 22:50        tis	
 45	
 LEVANDE LIVET	
 360	
 5,0	
 6,0         	
 4,0 
1983-11-15	
 SVT2	
 21:45        tis	
 40	
 LEVANDE LIVET	
 216	
 3,0	
 5,0         	
 0,0 
1983-11-22	
 SVT2	
 21:45        tis	
 40	
 LEVANDE LIVET	
 576	
 8,0	
 8,0         	
 9,0 
1984-03-20	
 SVT2	
 21:30        tis	
 45	
 LEVANDE LIVET	
 1008	
 14,0	
 15,0         	
 12,0 
1984-03-27	
 SVT2	
 21:30        tis	
 40	
 LEVANDE LIVET	
 864	
 12,0	
 15,0         	
 10,0 
1984-04-03	
 SVT2	
 21:30        tis	
 40	
 LEVANDE LIVET	
 1152	
 16,0	
 15,0         	
 18,0 
1984-04-10	
 SVT2	
 21:30        tis	
 45	
 LEVANDE LIVET	
 1224	
 17,0	
 21,0         	
 14,0 

Antal:  8         	
 Genomsnitt:	
 43       LEVANDE LIVET	
 721	
 10,0	
 11,4	
 9,0 

Källa: SVT

Ett vininslag i ett underhållningsprogram på bra sändningstid i tv nådde antagligen andra 
målgrupper än en vinrecension i en dagstidning. Många av dessa tittare hade antagligen 
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153 Backlund, Monica, ”Levande livet går vidare – trots allt”, Expressen, 14/2 1984

154 Sydsvenskans Kaj Nohrborg skriver att Levande livet, trots att programmet inte har samlat ”många plus i 
betygsboken”, av någon obegriplig anledning har belönats med oförtjänt mycket publicitet. Nohrborg, Kaj, 
Sydsvenskan, 15/2 1984

155 Antal i tusental. ”Totalt” anger i procent andelen av de med tv i hemmet som tittade på respektive avsnitt.



aldrig tidigare kommit i kontakt med en vinprovning. Nu "ck de för första gången ta del av 
grunderna i en sådan provning: de olika stadierna i provningen, i vilken ordning de borde 
utföras, och inte minst på vilket sätt man borde tala om lukt- och smakupplevelsen av vinet. 
Vinrecensioner fanns vid den här tiden redan i $era av de stora dagstidningarna, men 
televisionen som ett audiovisuellt medium gav tittarna direkt åtkomst till vinprovarnas sätt 
att föra och uttrycka sig.

Individualiseringen av omdömesförmågan

Vin var när Levande livet sändes en relativt ny dryck för stora delar av den svenska 
befolkningen, och utbudet på Systembolaget var stadd i förändring. En krönika i Allt om mat 
från 1985 menar att man tidigare höll ”krampaktigt fast vid standardviner, invanda 
märkesprodukter som man kände igen från år till år”.156 Numera ”tar standardvinerna stryk”, 
medan ”viner med större personlighet (...) ökar ordentligt”. Därför, varnar krönikören, måste 
läsaren ”hänga med i spalterna, prova själv och vara snabbfotad i Systemkön”, för utan ”ett 
aktivt och spänstigt vinintresse riskerar man att missa de riktiga godbitarna”. 
 Krönikan exempli"erar två tendenser som är tydliga i mitt undersökningsmaterial.157 
För det första att smaken är någonting högst personligt och privat, och att det är var och ens 
personliga smak som i slutändan betyder något. Under tidigmodern tid var smaken grundad 
i tillhörigheten till en grupp, klass eller bygemenskap.158  Nu är den däremot tillgänglig för 
personliga överväganden.159  En ledare i Munskänken konstaterar att när allt kommer 
omkring är det ”bara den enskilde som kan avgöra vilket som är det ‘bästa’ vinet för honom 
eller henne”. Även om valet strider mot all expertis så måste det ”försvaras som en ärlig, 
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156 Hanzon, Mats, ”Vin-Sverige är på rätt väg!”, Allt om mat, nr 13, 1985, s 63

157 Abrahamson sammanfattar dessa i två individualiseringsprocesser. Först när människor friställdes från det 
feodalt religiöst genomsyrade samhället, sedan när de friställdes från industrisamhället. Abrahamson (1999), 
Alkoholkontroll i brytningstid, s 10

158 Ibid

159 Denna förändring kan iakttas i den förändrade innebörden av det latinska talesättet de gustibus non est 
disputandum, om smak kan man inte debattera. Den självklarhet som i dag omger frasen är inte densamma 
som den självklarhet som motiverade frasen under tidigmodern tid. Tidigare var det självklart att man inte 
kunde debattera smak eftersom goda smakomdömen, åtminstone i princip, ansågs vara delade av alla. Ett 
dåligt smakomdöme härrörde från okunskap. Det var först under modern tid som de gustibus non est 
disputandum kom att handla om det ofrånkomligt subjektiva i smakomdömen. Se Gronow (1997), ss 85-86 



individuell uppfattning”.160 En annan gång slår tidningen fast att det inte ”"nns något facit i 
smakfrågor (...) Var och en har sin smak”.161  Att underordna sig en annan människas 
personliga smak vore orättmätigt. Varför lita på någon annans auktoritet när du kan lita på 
din egen smakpalett? 
 För det andra att vi också har en skyldighet att forma vår smak om utbudet på en 
varumarknad. Jag vill med Shapins ord kalla denna skyldighet för ”individuation of 
judgement” eller individualiseringen av omdömesförmågan. I dagens samhälle, skriver Shapin, 
utgår vi från att vår enda uppgift – den enda berättigade uppgiften – är att forma vår egen 
bedömning av hur bra ett vin är: ”!at is democracy at an organoleptic level; it is subjective 
individualism raised to a moral principle.”162  Krönikan i Allt om mat uppmanar läsaren att 
forma sin smak för att inte riskera att missa ”de riktiga godbitarna”: häng med i spalterna, 
prova själv och var snabbfotad i kön på Systembolaget.
 Paradoxen är att vi för att kunna välja själva letar efter vägledning. En kund på 
Systembolaget möter $askor med etiketter hon inte känner igen och namn hon inte kan 
uttala. Behovet av rådgivare, konnässörer uppstår där det saknas traditionella mönster för 
smakformering. Shapin skriver att 

In every setting where wine consumption is new, or where choice has recently expanded, 
traditional vehicles for the formation of judgement are either lacking or weak.163

Shapins ord gäller för åttiotalets Sverige. Vinkonsumtion var någonting nytt för stora delar 
av befolkningen och utbudet av viner på Systembolaget ökade. Detta förklarar varför 
vininslaget i Levande livet är så intressant. Det är rimligt att anta att på alla platser där 
vinkunskapen är låg och traditionella mönster för smakformering saknas blir 
vinkonnässörernas betydelse stor när konsumenterna ska bestämma sig för vad de ska dricka. 
 Precis som Robert Parker såg Granqvist och Gröntoft sig själva som 
konsumentupplysare.164 Målet var att lära Sveriges befolkning att dricka vin och informera 
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160 ”Att lita på sin egen gom...”, Munskänken, vol 1980-82, nr 5, 1982, ss 171-172

161 Kjellén, Bruno, ”En smaksak, Munskänken, vol 1983-85, nr 5, 1985, s 183

162 Shapin (2012), s 83

163 Ibid

164 I sin självbiografi skriver Granqvist att ”Knut Christian och jag ser oss som konsumentupplysare. Vi vill 
använda våra minuter i tv till att lära svenskarna mer om sinnenas njutning.” Granqvist & Swanberg (2003), 
s 154



om Systembolagets viner.165 Deras sätt att tala om vin kan betraktas som ett sätt att hjälpa 
konsumenterna att fatta bra beslut på en varumarknad. Vad konsumenten behöver, ställd 
inför vinetiketternas outgrundlighet, är ett språk som beskriver hur vinet faktiskt luktar och 
smakar, ett språk som antas referera till egenskaper som anses #nnas i vinet. Ett sådant språk, 
skriver Shapin, skulle vara raka motsatsen till poesi; det skulle vara vetenskapligt och 
demokratiskt på samma gång.166  Det moderna refererande vinspråket passar som handen i 
handsken för konsumenter på en varumarknad.

För sig själv kan man inte få fram de här egenskaperna

Vininslaget i Levande livet kan sägas markera den tidpunkt i Sveriges historia när 
populariseringen av vinkunskapen kröntes med en betydelsefull bedrift: ett 
vinprovningprogram i ett medium som ansåg vara det ”främsta instrument[et] för 
opinionsbildning” i Sverige och dessutom ”trendbildande”.167  (För att tala med Monica 
Nagler.) Jag menar att denna popularisering försiggick samtidigt som vininslaget hjälpte till 
att skapa en smakgemenskap.
 Våra vinprovare var fullständigt på det klara med att vinprovning inte var något man 
sysslade med på egen hand. På frågan vilka talanger som krävs för att bli vinkännare svarade 
Granqvist, som vi har sett, att det krävs samma talanger som för att uppleva musik, en ”viss 
typ av sensualitet”. Både Gröntoft och Granqvist betonar emellertid $era gånger att 
vinprovning inte är något som man kan syssla med på egen hand. Enligt Gröntoft måste 
man ”få inspiration av andra, och få prata med andra”.168 Enligt Granqvist är vinprovning 
aldrig något som försiggår i enskildhet: ”Vin är ju någonting som man verkligen måste prova 
tillsammans med andra, man måste verbalisera det, man måste liksom bolla dom här 
upplevelserna tillsammans. I en gemenskap.” Gröntoft instämmer och framhåller att ”för sig 
själv kan man inte få fram de här egenskaperna. Det är just i samspelet mellan människor 
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165 Att målet var att lära ut bestyrks av Granqvists ordval i vårens andra avsnitt, då han i en sammanfattning 
av höstens avsnitt talar om ”förra terminen”. LL, 21/2 1984

166 Shapin (2012), ss 83-84

167 Nagler, Monica, ”Ohejdat fnitter”, Stockholmstidningen, 1/11 1983

168 LL, 1/11 1983



som man får utbyte av vinet”. Vinprovning är något som måste ske tillsammans med andra 
människor – i en gemenskap.169

 Så, hur ska denna smakgemenskap förstås? Min första poäng är att gemenskapen 
konstituerades av vininslaget och tittarna. Faktum är att själva formen på vininslaget 
fungerade som en vinklubb. Granqvist och Gröntoft sitter på var sin sida av bordet; kameran 
fungerar som en tredje person, som förvisso endast stumt deltar i samtalet om vinets olika 
egenskaper, men till vilken vinprovarna riktar sin uppmärksamhet – en inbjudan till tittaren 
att själv ta del av vinprovningen. Tittaren lockas att komma med sina egna omdömen om 
vinet, och att på så vis ta del av gemenskapen. Formen på vininslaget gör vinprovningen till 
en delad erfarenhet.170 Tittarna bjuds in till gemenskapen genom att uttrycka sig på rätt sätt 
om smakupplevelsen av vin. Vinprovarnas förmåga att särskilja olika smaker från varandra 
måste ha förstärkt intrycket av deras kunnighet. Som vi har sett framställdes Granqvist och 
Gröntoft som ”experter” i ”vindrickandets svåra konst”.171  Men formen på programmet 
fungerade som en inbjudan till vem som helst att sätta sig vid bordet och ta del av 
vindrickandets upplevelser.
 Min andra poäng är att det var med språkets hjälp som denna smakgemenskap 
konstituerades. Granqvist är i sin självbiogra" tydlig med att det var hans ambition att skapa 
ett gemensamt språk för lukt- och smakupplevelsen av vin. 172 Gröntoft och han är ense om 
att det krävs ett gemensamt språk för att människor ska kunna tala om sina upplevelser. Det 
gemensamma språket är en förutsättning för att gemenskapen ska kunna vara möjlig. 
Utanför denna gemenskap, utan möjligheten att bolla ”upplevelserna tillsammans”, har man 
ingen möjlighet att känna vinets egenskaper mot gomseglet. Det är först när man har 
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169 ”Smakgemenskap” är ett analytiskt begrepp som jag använder för att förstå vininslaget i Levande livet. 
Varken Granqvist eller Gröntoft säger explicit att de ville skapa en smakgemenskap. När de säger att 
vinprovning måste ske i en gemenskap menar de i en grupp om några människor. En smakgemenskap ska 
snarare förstås som en gemenskap där medlemmarna inte har någon direkt kontakt med varandra, och som 
konstitueras med hjälp av ett gemensamt språk.

170 I sin undersökning av Parkers vinspråk frågar sig Hommerberg varför Parkers smakbeskrivningar är 
skrivna i presens. Hennes slutsats är att beskrivningarna tjänar till att dölja det faktum att vad som beskrivs 
är en specifik människas sinnesförnimmelser vid en specifik tidpunkt. Att beskriva vinets egenskaper i 
presens gör provsmakningen till en delad erfarenhet. Vinrecensioner kan således liknas vid den litterära 
teknik i vetenskapliga sammanhang som Steven Shapin och Simon Schaffer kallar ”virtual witnessing”. 
”Virtual witnessing” handlar om att beskriva eller representera ett experiment på ett sådant sätt att man i en 
läsare skapar illusionen av att hon är närvarande. Shapin & Schaffer (1985)

171 Söderberg, Görel, ”Kvinnorna som ska lära oss leva livet väl”, SvD, 11/10 1983

172 Granqvist & Swanberg (2003), s 154



möjlighet att i en gemenskap verbalisera sina upplevelser som man över huvud taget blir 
uppmärksam på vinets egenskaper. Minns Gröntofts ord: ”för sig själv kan man inte få fram 
de här egenskaperna.”
 Målet med denna smakgemenskap var inte att skapa en gemensam smak. Det vore en 
hopplös ambition. Antalet enskilda smaker kommer antagligen alltid att sammanfalla med 
antalet människor. Målet var snarare att skapa en gemensam referensram, inom vilken 
individuella skiljaktigheter kunde uttryckas. Det moderna refererande vinspråket erbjöd ett 
schema över vilka smaker som var möjliga; vilka smaker som var tillåtna och vilka som inte 
var tillåtna att känna mot gomseglet. Om tittarna efter att ha sett vininslaget i Levande livet 
sökte att klä sina smakupplevelser i Granqvist och Gröntofts språkdräkt och hänföra vinets 
smakmässiga beståndsdelar till lakrits, vanilj och svarta vinbär – eller för all del, till svettiga 
hästar – blev de delaktiga i denna smakgemenskap.173

 Smakgemenskapen bestämdes sålunda av ett gemensamt språk för lukt- och 
smakupplevelsen av vin. I och med spridningen av detta vinspråk utsträcktes 
smakgemenskapen till allt $er människor. Min tredje poäng är att smakgemenskapen skulle 
utsträckas till så många som möjligt. Det "nns ingen anledning att betvivla att vininslaget 
försökte nå ut till alla delar av befolkningen. Att provsmaka billiga viner, och även säga 
någonting om dem, var ett sätt att nå ut till människor ur alla ekonomiska 
omständigheter.174  Det snällaste Granqvist kunde säga om Systembolagets billigaste 
mousserande vin är att det är ett vin ”som motiverar sitt låga pris”.175 Att han ändå provade 
vinet säger en hel del. Granqvist och Gröntoft ville informera Sveriges befolkning om 
Systembolagets viner, då gick det inte an att bara dricka högkvalitativa viner. Ett annat sätt 
var att informera tittarna om att det inte behövde bli så dyrt att köpa vin om man går ihop 
några stycken och lägger ”några tior var”.176  Då kunde man också slå två $ugor i en smäll. 
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173 För att bli delaktig i smakgemenskapen var man tvungen att faktiskt dricka vin. Det räckte inte att endast 
tillägna sig vinspråket, även om det är möjligt att tänka sig att det (åtminstone en tid) går att bluffa sig fram 
som vinkonnässör. Poängen här är inte att bluffen till slut blir avslöjad, utan att själva vindrickandet är en 
viktig del av smakgemenskapen.

174 I Munskänken irriterar sig en artikelförfattare på att Granqvist och Gröntoft under en vinprovning i 
Uppsala var ”genomgående positiva i sina omdömen”. Deras omdömen ”liknade dem man finner i Varunytt – 
där finner man sällan en negativ kommentar om ett vin”. Laurin, Urban, ”Levande livet i Uppsala”, 
Munskänken, vol 1983-85, nr 4, 1984, ss 170-171

175 LL, 17/4 1984

176 LL, 25/10 1983



För det är så "nt, som Granqvist uttrycker det, ”att för stora ögonblick ha någon att prata 
med”. 
 Att dricka billiga eller avalkoholiserade viner, trots att dessa inte nådde upp till 
Granqvist och Gröntofts krav på kvalitativa viner, kan betraktas som strategier för att avvärja 
eventuell kritik från nykterhetsbeivrare eller från personer som inte gillade Levande livets 
lyxiga anslag. Det avslöjar emellertid också en underliggande ambition om att nå så många 
som möjligt. Att ge tips om hur man kunde köpa dyra(re) viner genom att gå ihop några 
stycken är ett tydligt försök att inkludera människor från alla tänkbara samhällsklasser. 
Likaså ville man även inkludera människor som av en eller annan anledning inte drack vin. 
Vininslaget blev, som vi har sett, sammanblandat med Levande livets ambition att vika 
undan ett hörn i en annars eländig samtid, att skapa en lyxig fristad. Det var emellertid en 
fristad som skulle vara öppen för alla. Detta innebär naturligtvis inte att smakgemenskapen 
faktiskt var öppen för alla. För att bli delaktig i smakgemenskapen var man tvungen att 
dricka vin, och för det krävdes att man hade råd att köpa vin$askor. 
 Att utsträcka smakgemenskapen till hela befolkningen krävde på så vis att språket man 
använde för att tala om lukt- och smakupplevelsen av vin "ck spridning. Detta krävde 
naturligtvis en hel del jobb. Att undersöka dessa ansträngningar ligger utanför det här 
arbetets räckvidd. Här kan dock noteras att undersökningsmaterialet innehåller många 
uppmuntringar till människor att starta egna vinklubbar och hålla egna vinprovningar, att på 
så vis se till så att det moderna refererande vinspråket "ck spridning. Granqvists ord i det 
första avsnittet av Levande livet – ”Så här gör man när man provar vin” – indikerar att 
vinprovarna ville ge tittarna en förlaga för hur en vinprovning ser ut.177  Granqvist och 
Gröntoft demonstrerade de olika stadierna i en vinprovning och deras vinspråk fastställde 
vilka smaker det var ”tillåtet” att referera till.178

 Målet att utsträcka gemenskapen till hela befolkningen re$ekteras också i det moderna 
refererande vinspråket. Under tidigmodern tid bestämdes vinspråket av det galeniska 
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177 Av allt att döma fick vininslaget människor att starta egna vinklubbar. Granqvist berättar i sin självbiografi 
att det sedan vininslaget sändes har skapats tusentals vinklubbar. Antalet medlemmar i Munskänkarna, där 
vinprovningar har en framträdande roll, har gått från 4 000 år 1980 till dagens 23 000. Granqvist & 
Swanberg (2003), s 156. Kjellén, Bruno, ”Om paragraf 2”, Munskänken, vol 1980-82, nr 2, 1980, ss 47-48; 
http://www.munskankarna.se/Omoss.aspx (Hämtad: 22/5 2013)

178 Det är inte Granqvist eller Gröntofts ordval. Vinprovarna förbjöd naturligtvis inte andra sätt att tala om 
vin, men genom att de lyftes fram och lyfte fram sig själva som vinkonnässörer fick deras sätt att tala om vin 
en särskild tyngd. När Granqvist och Gröntoft berättade om hur man bör tala om vin, utstakades på samma 
gång gränserna för vilka ord som tilläts referera till vinets egenskaper.



språket. Som vi har sett bestämdes vinspråket från 1800-talet och framåt däremot av 
konnässörerna. Ändå var det först under 1970-talet som dagens vinspråk, det moderna 
refererande vinspråket, "ck fäste och spreds över världen. Det ligger inte i mitt intresse att 
förklara varför detta hände utanför Sverige. Däremot ligger det i mitt intresse att notera att 
Granqvist och Gröntofts vinspråk, som ligger nära det moderna refererande vinspråket, 
sammanfaller med övergripande förändringar i det svenska samhället. Efterkrigstiden såg 
framväxten av en ny köpstark medelklass.179  Intresset för goda viner var inte längre – i 
ekonomiskt hänseende – begränsat till överklassen. Från sjuttiotalet och framåt matades det 
svenska folket med vininformation. Detta kulminerade med vininslaget i Levande livet, som 
riktade sig till hela Sveriges befolkning. 
 Hur hänger detta samman med Granqvist och Gröntofts vinspråk? Jo, det moderna 
vinspråket refererar till egenskaper som alla förväntas ha kännedom om. ”Alla” vet hur svarta 
vinbär eller rödbetor smakar, och har därför direkt tillgång till de upplevelser som krävs för 
att uppskatta vinrecensionerna. De $esta ”vet” vad det innebär att någonting smakar hallon, 
färre ”vet” vad det innebär att någonting smakar ädelt.180 Granqvist och Gröntofts vinspråk 
svarar sålunda både mot den individualiseringsprocess som gör oss till individuella 
konsumenter på en varumarknad och mot vininslagets ambition att nå ut till hela 
befolkningen.

Alla ska bli konnässörer

I ett modernt samhälle har vi alltså en skyldighet att forma vår smak om ett oöverskådligt 
varuutbud. För att välja själva söker vi modellera vår smak efter andra människors. Vi söker 
oss därför till personer som ger sken av att vara opartiska och objektiva. Det moderna 
refererande vinspråket är förment mer objektivt än andra sätt att tala om vin, och genom att 
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179 Abrahamson (1999), ”Svensk alkohol- och restaurangpolitik”, s 15

180 John Lanchester skriver, apropå övergången från ett poetiskt till ett refererande vinspråk: ”Paradoxically, 
the more deliberately over-the-top taste descriptions are, the more they can appeal to a general, untrained 
reader. Prose that is rich in similes and wild comparisons is making an effort to reach out.” Jag är dock böjd 
att hålla med Elliott när hon skriver att det moderna refererande vinspråket vänder sig till breda 
samhällslager och är lätt att ta till sig. Det är skillnad mellan att jämföra ett vin med svarta vinbär eller lakrits 
och att jämföra det med smaker som få eller bara personer från en viss samhällsklass har erfarenhet av. 
Elliott (2006), s 234; Lanchester, John, ”Scents and Sensibility”, The New Yorker, 10/3 2008 http://
www.newyorker.com/arts/critics/books/2008/03/10/080310crbo_books_lanchester (Hämtad: 17/5 2013)



modellera sin smak efter detta sätt att tala om vin framstår man som mer opartisk och 
objektiv än andra människor. Man framstår som en riktig konnässör.
 Konnässörskap har ofta analyserats i termer av hur människor eller grupper av 
människor tar avstånd från varandra. Utifrån !orstein Veblens "eory of the Leisure Class har 
Charlene Elliott undersökt konnässörskapets roll i ett modernt samhälle. Veblens intresse 
var att undersöka hur människor distanserar sig från varandra i ett massamhälle, där sociala 
hierarkier har brutit samman. Hans poäng var att differentierande åtbörder i ett sådant 
samhälle tar vägen genom konsumtion. Denna konsumtion kan med Veblens ord kallas 
”conspicuous consumption” eller ”statuskonsumtion”; den konsumtion av varor som vittnar 
om identitet och samhällsrang.181  Syftet med statuskonsumtionen är att visa upp sitt 
välstånd. Elliotts poäng är att denna distansering är grunden i all slags konnässörskap.
  Konnässörskap handlar enligt Elliotts om ”surface, representation, and the advertising 
of self ”.182 Att modellera sin smak efter en konnässör är ett sätt att distansera sig från andra 
människor. Språket är härvidlag oerhört centralt. Det är genom att tillägna sig språket som 
konnässören kan distansera sig från andra människor; det är genom att uttrycka sig på rätt 
sätt som en person kan (be)visa sin överlägsenhet. Elliott skriver:

Language is used to perform connoisseurship, so that the person of taste establishes his or her 
superiority. Stated differently, language is used to perform connoisseurship so that the person of 
taste is not mistaken for one with democratic tastes.183

Att vin fungerade som en social markör är tydligt i mitt undersökningsmaterial. Kanske 
tydligast i satiren av vininslaget. Som vi har sett ansågs "lttofflor och ingångna shorts inte 
passa till vinkonnässörernas elegans. Troligt är också att vinkonsumtion i Sverige, där 
traditionella mönster för smakformering saknades, fungerade som statuskonsumtion. 
Kritiken mot vininslaget visar att vin, alla nystartade mat- och vintidningar till trots, 1983 
fortfarande inte var en dryck för den breda massan.
 Här vill jag argumentera för att vininslaget syftade till att utsträcka smakgemenskapen, 
konnässörskapet, till hela befolkningen. Häri ligger en uppenbar motsättning. Alla kan väl 
inte bli konnässörer? Handlar inte konnässörskap, med Elliotts ord, i grunden om ”surface, 
representation, and the advertising of self ”? Är inte hela poängen med god smak att den inte 
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är tillgänglig för alla? Förutsätter inte konnässörskap att det "nns andra människor som inte 
har samma kunskaper?
 Förvisso, men den utsträckning av konnässörskapet jag talar om är av ett annat slag. 
Först ska det noteras att denna smakgemenskap antagligen aldrig slutgiltigt kan realiseras. 
Det är trots allt inte alla som väljer att beskriva sina smakupplevelser med det moderna 
refererande vinspråket. Vidare är poängen med smakgemenskapen – vilket jag tidigare har 
varit inne på – inte att radera alla individuella skiljaktigheter eller omintetgöra människors 
eller grupper av människors försök att hävda sig eller särskilja sig från varandra. Poängen är 
tvärtom att skapa en gemenskap med ett gemensamt språk inom vilket alla skiljaktigheter 
kan uttryckas. Att vininslaget syftade till att utsträcka konnässörskapet till hela befolkningen 
innebär däremot att det syftade till att få människor, likt konnässörer, att träna sin egen smak. 
Smakgemenskapen fungerade genom att få tittarna att inta en viss smakposition. En bild 
kan göra saken klarare. Smakpositionen utgörs av den tredje personen vid bordet i den av 
stearinljus upplysta vinkällaren, till vilken Granqvist och Gröntoft riktar sin 
uppmärksamhet. Hur ska denna smakposition karakteriseras? Vem tilläts att ta plats vid 
bordet, och hur skulle den personen uttrycka sig om sina smakupplevelser?
 Det är tydligt utifrån mitt källmaterial att vininslaget riktade sig till människor ur 
breda samhällslager. Granqvist och Gröntoft talar även om billiga viner och de påtalar för 
tittarna hur de kan gå ihop några stycken för att ha råd med dyrare viner. Vinkunskap skulle 
göras tillgänglig även för människor som vanligtvis inte hade råd att dricka vin.
 Smakpositionen gav inte tittarna frihet att uttrycka sig hur som helst. Vininslaget lärde 
dem att aktivt förhålla sig till sina smakupplevelser. Det lärde tittarna att försöka plocka ner 
vinet i delar och namnge dess egenskaper. Det lärde dem att rikta uppmärksamhet mot de 
egna upplevelserna av ett vin och få dem att försöka verbalisera dessa med hjälp av de ord 
som det moderna refererande vinspråket erbjöd. 
 Smakgemenskapen påverkade på så vis människors faktiska smakupplevelser. 
Ömsesidigheten är här avgörande. Tittarna som följde vininslaget i Levande livet uppehöll 
smakgemenskapen, men gemenskapen verkade även på dem – den verkade på deras sinnen, 
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på deras smak.184 Den lärde dem att träna sin egen smak. I den meningen kan man säga att 
alla skulle göras till vinkännare, konnässörer.
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and the field determined the public”. Vidare skriver hon att ett gemensamt språk för lukt- och 
smakupplevelser förvandlar själva förtäringen till en intellektuell aktivitet. Ferguson (1998), s 600 & 625



Vinprovning är inget konstigt 

Sammanfattande diskussion

Granqvist och Gröntoft skiljer i sin vinbok mellan tre sätt att dricka vin.185 Det kan ”läppjas 
långsamt” som en del i ”vänskaplig samvaro”; det kan ”hävas” – det ”avgjort sämsta sättet”; 
och det kan provas, ”ett ganska nytt sätt att umgås med drycken”. Författarna noterar att 
tidigare ”har väl bara vinodlare sysslat med jämförelser på detta sätt för att få begrepp om 
vad man själv framställt”. Men nu, skriver Granqvist i sin självbiogra", lever vi i en tid då 
vinprovning och vinkunskap inte längre betraktas som någonting konstigt. Här är det tydligt 
att Granqvist vill skriva in sin insats i Levande livet i en berättelse, där Sverige går från att 
vara ett land där vinkunskapen är låg och ”sensualiteten ny” till ett land där vinprovningar i 
tv inte längre framstår som särskilt iögonfallande. 
 Framväxten av vintidningar, artiklar om vin i dagstidningarna och vininslag på tv (på 
senare år även hemsidor) har avmysti"erat och populariserat vinet. Samtidigt har språk 
liknande det moderna refererande vinspråket skapats för andra matvaror.186 Öl och kaffe är 
två utmärkta exempel.187  Kaffe, skriver Charlene Elliott, har blivit föremål för 
konnässörskap som ett resultat av en briljant marknadsföringskampanj. En hel vokabulär har 
skapats runt intagandet av koffein. Vad som hände för vin på sjuttio- och åttiotalet anger på 
så vis mallen för vad som senare kom att hända (eller kommer att hända) för andra matvaror 
– ytterligare en anledning till varför vininslaget i Levande livet är så intressant.
 I det här arbetet har jag försökt förstå Granqvist och Gröntofts vininslag i Levande 
livet utifrån de reaktioner som programmet väckte. Programmet "ck utstå massiv kritik. 
Kritikerna klagade på programmets $amsiga uppbyggnad, programledarnas fnitter och 
klädval. Den främsta kritiken mot Levande livet riktades mot beslutet att sända ett program 
ägnat åt lyx i en tid när Sverige befann sig i en ekonomisk kris. Även vininslaget drogs in i 
en debatt som i slutändan handlade om tv-mediets framtid. Levande livet och vininslaget 
"ck utgöra ena delen av en förmodad dikotomi, där fnittriga programledare, lyx och 
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maten-far-eget-tugg_7462128.svd (Hämtad 11/6 2013)



eskapism ställdes mot seriös tv om samtidsproblem. En sorts kritik som inte restes mot 
vininslaget var från nykterhetshåll. Granqvist och Gröntoft lyckades förekomma denna 
kritik genom att framhäva att vin är kultur och genom att upprätthålla ett strängt avstånd 
till alla former av överdrifter.
 Som vi har varit inne på kan man redan i vininslaget skönja $era försök att få vin att 
sluta associeras med överklass och hög inkomst. Granqvist och Gröntoft tipsar om hur man 
genom att lägga några tior var kan ha råd med även riktigt bra viner. Vinkunskap nådde 
genom vininslaget i Levande livet för första gången hela Sveriges befolkning. Då gällde det 
att hålla tungan rätt i munnen. Å ena sidan var Granqvist och Gröntoft tvungna att 
positionera sig mot ”de vanliga vinfyllorna”, å andra sidan var de tvungna att se till så att 
"lttofflor och ett glas vin inte kändes som en omöjlig kombination. I dag, när vinkunskapen 
redan har populariserats, är det lätt att reagera på att Granqvist och Gröntoft sitter 
uppklädda i vinkällaren och på deras ”uppstyltade” språk. Då riskerar man emellertid att 
missa att vininslaget i Levande livet utgör kulmen på sjuttio- och åttiotalens försök att 
popularisera vinkunskapen.
 Levande livet sändes bara i två säsonger, men innan dess hade Granqvist och Gröntoft 
blivit närmast folkkära, eller ”kult”, som Granqvist själv uttrycker det.188  Uttryck som 
”svettig häst” och ”förmultnad lövhög” etablerades i vardagsspråket och häftades vid 
vinspråket. Granqvist menar att Gröntoft och han ”lyckades skapa ett språk för 
sinnesförnimmelser”.189 Sant är att vinprovarna kan sägas ha varit drivande i den förändring 
som vinspråket genomgick under den här tiden. Det moderna refererande vinspråket hade 
ännu inte etablerats, och för de $esta framstod vinprovarnas språk som rent av bisarrt.
 Det moderna refererande vinspråket förknippades dock aldrig speci"kt med Granqvist 
och Gröntoft. Som framgår av reaktionerna mot vininslaget var det uttryck som ”svettig 
häst” och ”förmultnad lövhög”, inte vinpredikat som ”körsbär” eller ”lakrits”, som 
förknippades med vinprovarna (och med vinprovning i allmänhet). Motståndet mot 
Granqvist och Gröntofts språkbruk riktade in sig på de svettiga hästarna och lövhögarna. 
Det var dessa uttryck som blev en del av satiren som riktades mot vinprovarna.190
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190 Och det var mot dessa uttryck, och vinprovarnas uppklädda, graciösa stil, som senare tiders vinkännare 
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detta uppstyltade”. Mölstad, Mikael, ”Kattkiss är ingen bra vinvokabulär, SvD, 4/3 2012



 Kan man skriva smakens historia? Är det möjligt att till Foucaults lista över ”sådant 
som inte anses ha historia” även lägga till ”sinnen”, eller är smaken för en gång skull given? 
Det har inte varit arbetets syfte att slutgiltigt svara på dessa frågor. Däremot har jag lyckats 
påvisa en förändring i det sätt vi – eller vissa av oss – talar om lukt- och smakupplevelser. 
Genom att använda mig av två analytiska begrepp, smakgemenskap och smakposition, har jag 
lyckats närma mig denna föränderliga smak. 
 Smakgemenskapen konstituerades av vininslaget och tittarna, och den gjorde 
smakupplevelsen av vinet till en delad erfarenhet. Det var med språkets hjälp denna 
gemenskap skapades; det var genom att uttrycka sig rätt som tittaren bjöds att delta i 
vinprovningen. Vininslaget i Levande livet syftade vidare till att utsträcka smakgemenskapen 
till hela befolkningen. 
 Tittarna uppehöll smakgemenskapen, men gemenskapen verkade även på dem – på 
deras sätt att smaka. Gemenskapen fungerade genom att få människor att vända 
uppmärksamhet till sina egna upplevelser av ett vin. Detta sätt att förhålla sig till 
smakupplevelsen av vin var central för den smakposition som vininslaget föreskrev. Genom 
detta begrepp har det varit möjligt att närma sig en förståelse för hur smakgemenskapen 
även verkade på tittarnas smakupplevelser. Målet med smakgemenskapen var inte att skapa 
en gemensam smak, utan att få människor att forma sin smak som vinkännare. I den 
meningen kan man säga att alla skulle bli konnässörer.
 Vad detta i praktiken innebär är att alla skulle bli konsumenter. Det tycks vara en 
tanke, att SVT valde att sända ett program som ”uppmuntrar till högkonsumtion” i en tid då 
”levnadsvillkoren blir allt sämre”.191  Och som vi har sett passar det moderna refererande 
vinspråket utmärkt för en kund ställd inför vinetiketternas outgrundlighet. Kanske kan 
Levande livet och vininslaget ytterst betraktas som ett försök att få svenskarna att konsumera 
sig ur krisen. Vi leds att forma vår smak som konnässörer för att bli bättre konsumenter.
 Avslutningsvis vill jag säga några ord om spänningen mellan människors privata, 
subjektiva smak och den överindividuella smakgemenskapen. Å ena sidan försiggår den 
moderna process som jag har valt att kalla individualiseringen av omdömesförmågan. Vi 
uppmanas ständigt att forma vår smak om ett oöverskådlig varuutbud, och vinkännare 
missar inte att understryka att det är var och ens personliga smak som i slutändan betyder 
något. Minns krönikan i Munskänkaren som slog fast att varje smakyttring måste ”försvaras 
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som en ärlig, individuell uppfattning”.192  Å andra sidan skapas (med språkets hjälp) en 
smakgemenskap. Hur ska människors individuella smak kunna förenas med en 
överindividuell gemenskap? Enligt den tyske sociologen Georg Simmel är detta ett modernt 
problem par exemple; det är ett problem som möter alla människor i ett modernt samhälle.193 
Kan det här arbetet på något vis belysa problemet? 
 Vad arbetet visar är att smakgemenskapen erbjuder en gemensam ram inom vilken alla 
dessa individuella smaker kan komma till uttryck. Smakgemenskapen tillåter på så vis 
individuella olikheter inom redan fastslagna ramar. Dessa ramar utgörs av det gemensamma 
språket. Människor blir genom att använda det moderna refererande vinspråket delaktiga i 
en överindividuell gemenskap. Men i och med att denna gemenskap tillåter individuella 
olikheter blir de delaktiga utan att göra avkall på sin individualitet.

Vidare forskning

Jag har i arbetet konstaterat att språket som användes för att beskriva lukt- och 
smakupplevelsen av vin i Sverige har förändrats. Detta skedde ungefär samtidigt som 
vinspråket förändrades utanför Sveriges gränser. Det handlar inte om ett tvärt avbrott, utan 
snarare om en – från år till år – nästan omärkbar förskjutning från kategorierna genus och 
social klass till kategorin frukt/grönsaker. Min undersökning ger vid handen att det moderna 
refererande vinspråket ännu inte hade ”slagit igenom” under den tid Levande livet sändes. En 
bredare och djupare undersökning skulle kunna svara på frågan när detta sätt att tala om vin 
"ck ordentligt fäste i Sverige. 
 En av mina slutsatser är att vininslaget i Levande livet tillsammans med tittarna 
konstituerade en smakgemenskap. Att skapa en smakgemenskap kräver naturligtvis en hel 
del ansträngningar. Det kräver ett gemensamt språk för lukt- och smakupplevelser. Det vore 
intressant att mer noggrant undersöka de ansträngningar som krävdes för att det moderna 
refererande vinspråket skulle kunna spridas. Det letade sig så småningom inte bara in i 
tidningarnas vinrecensioner, utan in i menyerna på restauranger och in i Systembolagets 
vinkataloger, där varje vin beskrevs till smaken. När skedde detta, och vilka ansträngningar 
låg bakom denna framgång?
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 Det vore intressant att mer explicit koppla Levande livet och vininslaget till Sveriges 
ekonomiska situation tidigt på åttiotalet. Här har jag bara antytt möjligheten att Levande 

livet var ett försök att få svenskarna att konsumera sig ur krisen. Vidare vore det intressant 
att koppla undersökningens resultat till andra försök att skapa ideala konsumenter. Finns det 
något tidstypiskt i detta sätt att forma en ideal konsument, som tog fasta på människors 
sinnesförnimmelser? Var vininslaget i Levande livet ett enskilt fenomen, eller endast ett av 
$era samtidiga försök att forma människors upplevelser? 
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