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PeRsPektIVeR På  
RIchaRd JUhlIN
Svenske Richard Juhlin har de senere årene ført seg frem som ekspert på champagne, 
og i flere norske medier er han ukritisk blitt beskrevet som mannen med verdens 
beste luktesans. Men hvor god er Juhlin egentlig, og hvilken dokumentasjon har han 
for sine ferdigheter?

Da Robert Parker forsikret nesen sin, utløste det mange 
og forskjellige reaksjoner i markedet. Mange syntes det 
var pretensiøst og jålete, andre mente det bekreftet at 
Parker var noe helt for seg selv. Det var også dem som 
oppfattet forsikringen som et PR-stunt for å tiltrekke seg 
interesse og derved lesere og abonnenter. Det ble – med 
rette – hevdet at det Parker hadde gjort ikke skilte seg nev-
neverdig fra det idrettsmenn og kunstnere hadde drevet 
med i lang tid, altså forsikre den kroppsdelen de levde av. 
Hvorfor kunne ikke Parker forsikre nesen sin når sopraner 
forsikret stemmen sin og pianister forsikret hendene sine?

Svenske Richard Juhlin har også forsikret nesen sin, 
og det er lett å henfalle de samme forklaringene. Begge 
livnærer seg av markedets tiltro til nesen deres – og 
derved vurderingsevnen. Parker og Juhlin har markeds-
ført seg selv og produktene sine i en årrekke, førstnevnte 
adskillig lenger enn Juhlin. Men mens Parker kontinuerlig 
har utfordret sentrale kritikere i miljøene i Europa og til 
dels i USA, og har måttet tåle mye motbør av den grunn, 
har Juhlin markedsført seg uten å utfordre konkurrerende 
kritikere for sviktende omdømme hva gjelder priorite-
ringer og vurderinger. Hvorvidt det ligger en markedsfø-
ringsmessig kalkulering til grunn her, eller om det har å 
gjøre med Juhlins personlighet og karakter, har jeg ikke 
grunnlag for å mene noe om. Jeg kjenner ikke mannen.

Hvilke produkter selger Juhlin? Han selger hoved-
sakelig ett produkt – Richard Juhlin i litt forskjellige 
innpakninger – som inkluderer bøker, nettsted, private 
champagneklubber (i Sverige), TV-produksjoner, foredrag, 
konsultering og eksklusivt guidede turer til Champagne 
og utvalgte produsenter i regionen. Hvor god butikk dette 
er i kroner og øre, er det vanskelig å ha en formening om. 
Det er bare Norge i hele verden som opererer med åpne 
skattetall. Til forskjell fra Parker, som er svært opptatt av å 
opptre uhildet, og som i høy grad lever av sin uavhengig-
het til produsentene, er Juhlin mindre restriktiv på dette 
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punktet. Han selger guidede turer 
til Champagne og avholder sma-
kinger i klubbene sine med utvalgte 
flasker champagne («Noen som vil 
være med å smake og dele kostna-
den på en flaske Bollinger 1959?»), 
og bruker direkte eller indirekte 
sine egne smaksnotater og poeng 
til å selge flaskene til de fremmøtte. 
Han kan derved mistenkes for å 
ha gitt høy score til viner han har 
til hensikt å tjene penger på nå og 
senere. Han fremstår som en mulig 
miks av kritiker og selger, og det er 

en utsatt posisjon å plassere seg i og 
en rolle som kunne vært unngått 
om han hadde ønsket det. Men det 
gjør han ikke og det betyr at han 
har grunner for å operere i rommet 
mellom kritiker og selger, der rollen 
som kritiker vil komme i diskreditt.

Merkevaren Juhlin er først og 
fremst bygget på én bemerkelsesver-
dig egenskap: Den egenskapen har 
vist seg å ha et anvendelsesområde 
langt utover champagne og vin i sin 
alminnelighet. I et intervju i D2 med 

tittelen «Han synes norsk mat er 
skit», portretteres Juhlin slik: «Selv 
kan han lukte hvor i menstruasjons-
syklusen en kvinne befinner seg. 
Og han kan lukte om et par passer 
sammen. – Jeg kan kjenne om det 
fungerer eller ikke. Men her må man 
være litt forsiktig. Jeg har funnet ut at 
det er mange par som dufter likt, og 
kan gjøre en analyse av hvilken type 
kvinne en mann vil ha. Og finne at 
duften hans er slående lik den han er 
ulykkelig forelsket i. En mann som 
har en litt feminin, blomstrete duft 

Juhlin fremstår som en mulig miks av 

kritiker og selger, og det er en utsatt posisjon 

å plassere seg i og en rolle som kunne vært 

unngått om han hadde ønsket det.

>
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lukter. Juhlin har skapt et fascinerende og skremmende 
bilde av seg selv og sine ferdigheter, og hans annerledes-
verden er et sentralt element i markedsføringen. Det er 
tross alt grenser for hvor mye fart i karrieren man kan 
håpe på ved å være flink til å smake champagne, og det 
forstod Juhlin også på et tidlig tidspunkt. Han trengte 
en oppsiktsvekkende merkevare, og den fulgte i forlen-
gelsen av Parker – han gikk til det avgjørende skrittet å 
forsikre nesen – og derved luktesansen sin. Kanskje har 
han også fulgt i Parkers fotspor på andre promoterings-
områder, mer om dette følger senere i denne artikkelen.

Unntaksmennesker vekker alltid fascinasjon, ikke 
minst fordi det er vi – du og jeg – som er målestokken 
for deres annerledeshet. Avviket fra normalen kan være 
så mangt – og vekker oppsikt, fra det optisk bemerkel-
sesverdige (verdens høyeste mann, verdens tykkeste 
kvinne, verdens største sko osv) til unike egenskaper som 
vi ikke ser og derfor bare opplever indirekte via resul-
tater, der noen er ubestridelige (autister med ekstreme 
regneferdigheter) mens andre igjen er vanskeligere og til 
dels umulig å dokumentere uten en ekstern målestokk. 

Juhlins kvaliteter og resultater verserer under kate-
gorien vanskelig til umulig. Langt de fleste av de egen-
skapene han beskriver som unike ved seg selv, lar det 
seg ikke gjøre å føre bevis for. Hans påståtte sensoriske 
overfølsomhet kan ikke verifiseres utover et alminnelig 
påstandsnivå. Hvilke særegne prosesser som settes i gang 
i Juhlins hjerne når han lukter og smaker, og hvordan de 
kommer til anvendelse i vurderingen, har vi bare hans 
ord for, og de kan vi velge å tro på eller motsatt. Selvsagt 
kan vi plassere 30 par på rad og rekke og la Juhlin lukte 
på dem for å avgjøre om de egentlig passer sammen 
eller ikke, eller gjøre det samme med 50 menstruerende 
kvinner for å fastslå hvor i syklusen de befinner seg, men 
et slikt eksperiment er Juhlin neppe interessert å delta i. I 
Nesevis, som er blitt vist over 8 episoder på NRK i 2012, 
presenteres Juhlin som mannen med verdens beste luk-
tesans uten at det blir stilt vanskelige og inkvisitoriske 
spørsmål av programlederen eller andre deltakere i pro-
grammet. En analyse av programmet vil følge i en senere 

skal absolutt ha en kvinne i den ret-
ningen. Det finnes datingtjenester, 
der det står at man liker fotball, turer 
og så videre. Men duftprofil står det 
aldri noe om. – Hva er det du kjenner 
om et par ikke passer sammen? – Når 
kjemien har en slags underliggende 
konflikt. Han forklarer at spyttet vårt 
har en DNA-kode. Kodene når to 
møtes, bestemmer om de bør føre 
genene videre med hverandre eller 
ikke. Man kan passe sammen intel-
lektuelt, eller ha felles interesser. Men 
kjemien er x-faktoren. Dessverre – 
noen ganger liker mannen kvinnens 
duft, mens hun betakker seg. Eller 
omvendt. Juhlin synes uansett at alle 
har godt av å utvikle sansene». 1

Det er ikke enkelt å vite hvordan 
man skal ta stilling til synspunktene 
som fremføres her. La oss likevel for 
argumentasjonens skyld akseptere at 
Juhlin kan lukte hvor i perioden en 
kvinne befinner seg. Mange dyrearter 
har den evnen (i hvert fall vet mange 
hanndyr når partneren har eggløs-
ning), og Juhlin hevder at «vi er dyr», 
som vi jo er pluss noen avgjørende 
tilleggsfunksjoner. Med sin unike 
luktesans plasserer han seg nærmere 
dyrerikets verden der lukter styrer 
møtet mellom individet og omgi-
velsene enn de fleste av oss gjør. Det 
degraderer ikke Juhlin til et dyr med 
ekstrem luktesans, altså mer primitiv 
og rudimentær enn det du og jeg 
er, for han har en intellektuell kapa-
sitet som dyrene ikke har. Derved 
blir Juhlin et raffinert og overlegent 
unntak fra arten homo sapiens ved å 
være i besittelse av en egenskap som 
gir ham et uforlignelig verktøy til å 
undersøke og analysere omgivelsene 
sine og der du og jeg ikke har tilgang 
utover følsomheten vi har som 
luktende mennesker med eller uten 
trening med å vurdere kvalitet og 

egenskaper i vin.  Han kan lukte om 
du og kjæresten passer sammen, og 
det er skremmende og fascinerende. 
Hva er det som karakteriserer det 
vellykkede paret, de som virkelig er et 
par og ikke bare to mennesker som 
deler seng og bolig? Jo, de har samme 
lukt, og motsatt for de som ikke 
passer sammen; de spriker luktmes-
sig. På bakgrunn av uttalelser som 
disse, kan vi fastslå at Juhlin fremstår 
med en mer utviklet følsomhet enn 
oss andre. Med luktesansen trenger 
han inn i intimsfæren vår på en måte 
som mange finner både  utfordrende 
og ubehagelig dersom vi reflekterer 
over det, men som i et underhold-
ningsprogram som Nesevis, fremstår 
som spennende og annerledes. 

Han lever i en verden der over-
gangen fra det gode og fascinerende 
til det ubehagelige og motbyde-
lige er kortere i tid og rom enn hos 
andre mennesker. «Å være barn med 
ekstrem følsomhet var strevsomt. I 
noen hjem syntes Richard Juhlin det 
luktet så ille at han ikke orket være 
der. – Jeg var oppdratt til å ikke si til 
andre hva jeg mente, så når jeg kom 
hjem til venner for å spise, fikk jeg 
ofte oppkastrefleks. Men min lege 
sa en gang: Vær glad for at du har 
den følsomheten. Den gir deg mye 
større opplevelser. – Hva er de verste 
luktene? – De jeg ikke holder ut? 
Røyking. Det er fantastisk deilig at 
det er blitt borte fra mange steder. 
Dårlig ånde i trangt miljø. Og sure 
oppvaskkluter. Sitter jeg på en lunsj-
restaurant og personalet vasker med 
en sur klut fem bord bortenfor, da 
må jeg gå, sier Juhlin».2 I Nesevis 
holder han seg flere meter unna 
bordet der det spises rakørret.

Mange av oss vil antakelig synes 
at det er anstrengende å leve i en 
intensiv påtrengende verden av 

Det refereres til to smakinger av champagne holdt i Paris i 

2003 og 2005 der Juhlin deltok sammen med flere andre 

profesjonelle smakere – og satte dem grundig til veggs.

Juhlins kvaliteter og resultater 

verserer under kategorien 

vanskelig til umulig.

>

1 http://www.dn.no/d2/d2mat/article2228931.ece
2 Samme artikkel i D2.
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artikkel for å underbygge, nyansere 
og utvikle enkelte av synspunktene 
som fremføres i denne artikkelen. 

I D2 sier han følgende om fer-
dighetene sine og hvordan hjernen 
bearbeider inntrykkene når han 
utfordres i en smakesituasjon: «I en 
champagne er det 800 ulike smaks-
emner. – Jeg kan ikke liste opp alle 
disse, men endrer man på to, kan 
jeg kjenne det. Hvordan balanse 
og proporsjoner er i en ny årgang 
kjenner jeg direkte. Hvis du spør: 
’Hva finner du?’ så kan jeg beskrive 
20 tydelige aromaer. Så ser jeg vinen. 
– Ser? – Ja, det popper opp bilder. 
Men jeg har mange ulike systemer for 
å kjenne, og så huske. Iblant ser jeg 
hele vinen i et slags skjelett av toner 
og litt farger. » Tja, hvem kan egentlig 
imøtegå en slik subjektiv erfaring?

Det lar seg ikke gjøre å doku-
mentere Juhlins egenskaper og fer-
digheter. Eller? Jo, kanskje gjør det 
likevel det. Det refereres i den nevnte 
artikkelen i D2 og andre steder til 
to smakinger av champagne holdt i 
Paris i 2003 og 2005 der Juhlin deltok 
sammen med flere andre profesjo-
nelle smakere – og satte dem grundig 
til veggs. I intervjuet i D2 vises det 
til to smakinger i regi av magasinet 
Spectacle du Monde. Juhlin prikket 
inn hele 43 av 50 rene treff i den 
første smakingen, som jo er et sensa-
sjonelt resultat. Nummer to presterte 
fire treff, som ville vært å anse som 
verdensklasse om ikke Juhlin hadde 
maltraktert målestokken for hva det 
er meningsfullt å karakterisere som 
verdensklasse. To år senere identifi-
serte han i en smaking med samme 
arrangør 20 av 20 mulige rosecham-
pagner, og knuste nr to, som klarte 
tre viner. Smakingene nevnes alltid 
i de sammenhengene der Juhlins 

kompetanse skal dokumenteres, og 
resultatene er da også enestående. 

Begivenheter som de to i Paris 
burde ha resultert en strøm av opp-
merksomhet i verdenspressen, for 
resultatene er uforlignelige. Et annet 
sensasjonelt resultat fra en smaking i 
Paris, den berømte smakingen i 1976 
da flere amerikanske viner detroni-
serte en rekke franske storheter, har 
til sammenligning blitt beskrevet og 
analysert i detalj i mer enn 30 år, og 
har til og med nylig blitt (en svak) 
film, men smakingen med Juhlin i 
Paris har knapt noen hørt om (gjør et 
søk på nettet og sjekk selv), og ingen 
har kommentert resultatet i et forsøk 
på å finne ut hva som skjedde ved de 
spektakulære smakingene. Det finnes 
ingen referanser på internett til sma-
kingene på et detaljeringsnivå utover 
det vi kan finne og lese på Juhlins 
hjemmeside i form av et slags referat 
fra begivenhetene, som er skrevet 
slik at leseren må tro at en annen enn 
Juhlin selv som har skrevet teksten. 

Slik beskrives den første sma-
kingen i 2003 under overskrif-
ten «The famous blind tasting 
– did it really happen?»:

«Ever since that day in Paris 2003, 
the story about Richard Juhlin´s 
incredible blind tasting of 50 dif-
ferent champagnes has been told 
around the dinner tables, where 
champagne lovers and the bubbly 
initiated has debated the plausibil-
ity of this legendary feat. The story 
itself has almost become just that, a 
legend, and strangely enough it has 
not always been taken for a factual 
description of an actual event. Well, 
maybe it is not so strange, since 
what happened that early September 

him. Needless to say the gathered 
audience as well as the other experts 
gasped for air in complete shock and 
disbelief, and voilà, a legend was 
born! The story could have ended 
here, but there is a postludium that 
deserves to be mentioned. Mr Juhlin, 
very well aware of the difficulty in 
repeating such a feat, didn´t attend 
the tasting the next two years. He 
then showed at the same forum, but 
sat in on a tasting of standard cham-
pagnes, where blind identification is 
virtually impossible due to the non-
constant blends available. Everything 
was mainstream and relaxed until 
the two days of tastings came to an 
end, and the organizers couldn´t 
help but challenging Mr Juhlin again. 
The format this time was a duel, 
against another (sommelier) world 
champion, and the task at hand was 
to identify as many as possible among 
20 rosé champagnes. Again, a blind 

tasting, but not completely reference-
less, since both champions were told 
that the champagnes were among the 
rarest and the best of their kind. The 
other contestant found and identi-
fied 3 champagnes, while Mr Juhlin 
nailed all twenty!!  Since then, Mr 
Juhlin feels he no longer has anything 
to prove in this particular genre....».4

Pressemeldingen er på den ene 
siden detaljert nok på prestasjo-
nen (43/50 viner og 20/20), men er 
adskillig mindre eksakt og detaljert 
hva gjelder hvem og hvor mange 
som deltok, hvordan smakingene ble 
organisert, navnet på dommerne (om 
det var noen) og alt annet av praktisk 
interesse rundt organiseringen og 
gjennomføringen av smakingene. Det 
er påfallende tatt i betraktning pre-
stasjonen. Man skulle tro at et slikt 
resultat burde ha utløst uhemmet 
kaklende meningsstorm i alle inter-

evening is nothing short of a surreal accomplishment 
that may never be repeated. So, did it really happen? Of 
course it did!  Richard Juhlin shocked the entire wine 
tasting world, and catapulted himself into a dimension of 
his own. For perspective you could compare Mr Juhlin´s 
result in this blind testing to an athletic accomplishment, 
and realize that it was not just a world record - it was a 
universal, galaxial, four dimensional record that left the 
competition in an odd state of humiliation and awe.  

These are the facts: The French magazine Spectacle du 
Monde arranged, for several consecutive years, an exten-
sive annual champagne tasting for a special issue with 
focus on champagne. There had been several attempts to 
lure Mr Juhlin to attend the tasting, due to his acclaimed 
expertise and skill, and finally, in 2003, he was able to 

attend. This year the tasting panel was blindly evaluate 
50 champagnes, and also try to pinpoint the brand, the 
producer, the year... The tasting was very professional 
and the panel, consisting of a highly qualified interna-
tional sommeliers and wine experts, enjoyed ample time 
to evaluate each champagne in perfect glasses with quick 
refills and temperature modulation. Mr Juhlin, given 
such prerequisites, activated his photographic sense of 
fragrance and immediately begun to recognize some of 
the contents.  Eventually the puzzle started to take shape, 
and Mr Juhlin grew more and more comfortable that his 
evaluations and guesses were as educated as could be. 
When the tasting was completed, all participants had 
to relate their answers, and the turn came to Mr Juhlin. 
Going through the champagnes one by one, reasoning 
aloud on a few difficult particulars, Mr Juhlin accurately 
stated the brand, producer, and year...of 43 out of the 50 
champagnes! The runner up, a former sommelier world 
champion, managed to correctly identify FOUR cham-
pagnes ...  Moreover Mr Juhlin had managed to identify 
the year of each of the seven champagnes that had escaped 

nettets ressurser om vin, ikke minst i de sentrale nyhets-
gruppene og i viktige blogger samt i viktige artikler og 
kommentarstoff fra kjente journalister, men det har ikke 
skjedd. Det burde ha ligget en wikipedia-artikkel her, 
som det gjør i anledning 1976-smakingen («Judgement of 
Paris http://en.wikipedia.org/wiki/Judgment_of_Paris_
(wine)). Men slik er det ikke, det er helt motsatt. Det 
finnes ingen referanser til smakingen utover teksten som 
finnes på Juhlins nettsted og ingen av de medvirkende i 
smakingen har gitt seg til kjenne på den ene eller andre 
måten. Den ellers solide søkemotoren www.ablegrape.
com gir ingen treff som kan avhjelpe dokumentasjons-
behovet utover det vi finner på Juhlins hjemmeside. 

Henvendelser til kjente vinpersonligheter rundt om i 
verden, inkludert to reputerte internasjonale skribenter 
med champagne som spesialitet, har ikke kastet nytt og 
oppklarende lys over det som skjedde ved smakingene i 
Paris i 2003 og 2005. Tre sommelierverdensmestre hadde 
ingen anelse om hvilke kollegaer som hadde deltatt i 
smakingene i 2003 og 2005. Og dette miljøet er verken 
stort eller ugjennomsiktig. Flere skriftlige henvendelser 
til magasinet Spectacle du Monde, som arrangerte sma-
kingene, med anmodning om ytterligere opplysninger 
om smakingene, har ikke resultert i svar. Det finnes heller 

Verdens beste nese er svensk, og ingen i Sverige har funnet 

det bryet verdt å skrive entusiastisk om arrangementene 

som dokumenterte Juhlins kompetanse og ferdighet.

Smakingene nevnes alltid i de 

sammenhengene der Juhlins 

kompetanse skal dokumenteres, 

og resultatene er da også 

enestående.

>

3 Samme artikkel i D2. 4 http://www.champagneclub.com/Content-Web-Article/568c1d48-3e25-40c1-a3b2-
225f0200f5d3/the-famous-blind-tastingbr----did-it-really-happen.aspx
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Parker klarte faktisk ikke å 

identifisere én av de 15 

bordeaux-vinene, og plasserte 

eksempelvis Libourne-viner 

i Médoc, og omvendt.

på en kontrollert og etterrettelig måte. Faktisk finnes det 
ikke eksterne referanser til at smakingene har funnet sted 
i det hele tatt. Siden har Juhlin videreutviklet merkevaren 
verdens beste smaker, og opererer nå i rommet mellom 
tryllekunstner og sjaman. Han kjenner deg for eksempel 
bedre enn du gjør det selv, han ser hvem du (ikke) elsker, 
og han vet hvor kjæresten din er i menstruasjonssyklusen. 
Tror jeg at det finnes mennesker som Juhlin med de egen-
skapene og ferdighetene han hevder er sine kvaliteter?

Nei, det tror jeg ikke på noen måte. La meg likevel 
forfølge muligheten for at Juhlin virkelig er et unn-
taksmenneske, en som ikke ligner meg i det hele tatt til 
tross for at vi begge arbeider samvittighetsfullt med den 
samme gjenstanden. Hva består unntaket i, og hvordan 
kan det ha seg at hjernen hans er bedre utstyrt enn min 
og andres? Forskjellen på ham og meg er at mens jeg 
analyserer induktivt eller deduktivt så gjør han det stikk 
motsatte; han identifiserer direkte uten å gå veien via 
kompliserte analyser. Hva er det som gjør Juhlin til en 
enestående smaker og jeg bare en god smaker? Svaret 
er enkelt: Juhlin hevder at han har perfekt dufthukom-
melse.5 Der er jeg hektet av, for selv om jeg regelmes-
sig gjennom et år identifiserer krevende viner blindt på 
produsent, vinmark og årgang, er det langt mellom rene 
treff. Det skal det være også, for blindsmaking er den 
mest krevende smakeøvelsen som man kan bli utsatt for.

Alle kan hevde å være i besittelse av et perfekt duft-
minne. Med mindre Juhlin ikke lar seg teste kontrol-
lert og profesjonelt for å fastslå om han er i besittelse 

av en slik egenskap, får den aldri status som noe mer 
enn en vilkårlig påstand.6 La meg likevel forutsette at 
han er i besittelse av en slik egenskap. Vil den da hjelpe 
ham til å plukke 43 av 50 viner blindt i en test? Ikke 
nødvendigvis, en slik egenskap vil hjelpe ham langt 
mindre enn det vi skulle tro. Hvorfor er det slik?

Med et perfekt duftminne, skal Juhlin i prinsippet >

ingen søkbare ressurser til en slik 
smaking på hjemmesidene deres. 
All den stund smakingen ble holdt 
i Paris, kunne man kanskje tro at 
det renommerte franske tidsskriftet 
Revue du Vin de France ville hatt refe-
ranser eller kommentarer til arrange-
mentene og resultatet, men resultat 
er null her også. Hva med i Sverige 
da? Burde ikke en prestasjon i ver-
densklasse vakt oppmerksomhet og 
beundring i svenske nyhetsmedier? 
Juhlin er tross alt svensk og noe av en 
kjendis i hjemlandet. Ingenting tyder 
på at begivenheten har satt spor i den 
svenske offentligheten, bortsett da fra 
teksten på Juhlins nettsted. Verdens 
beste nese er svensk, og ingen i 
Sverige har funnet det bryet verdt å 
skrive entusiastisk om arrangemen-

tene som dokumenterte Juhlins kom-
petanse og ferdighet. Oppsummert 
så er det påfallende taust om arran-
gementene og resultatene. Hva kan 
årsaken være til det? Handler det om 
at få vet å verdsette slike resultater? 

Hvordan opplever jeg Juhlins 
resultater? Jeg har smakt og jobbet 
med vin siden slutten av 1970-tallet. 
Jeg har brukt mer enn 30 år av livet 
mitt på å smake intensivt med flinke 
folk, og jeg vet mye om hvilke kva-
lifikasjoner som kreves for å treffe 
en vin blindt i en smaking. Det er 
svært krevende. For perspektivets 
skyld: 5 av 50 viner i én smaking er 
en prestasjon i verdensklasse. Folk 
som ikke jobber profesjonelt med vin 
reagerer ikke som meg på at Juhlin 
skal ha truffet 43 av 50 viner. Én 

responderte slik: «Det er jo ikke så 
vanskelig å treffe 43 av 50 leirduer? 
Det er det ikke så rent få som klarer!» 
Svaret er opplysende og interessant, 
og forteller det meste om hvor lite 
alminnelig interesserte vet om en 
slik prestasjon. Få om noen utenfor 
de profesjonelles rekker forstår rek-
kevidden av hva et slikt resultat 
innebærer, og da er det selvfølge-
lig vanskelig å reagere adekvat på 
prestasjonen. All erfaring, min og 
andres, forteller meg at resultatet 
ikke er mulig. Når jeg har presentert 
resultatet for profesjonelle smakere 
som ikke har vært kjent med disse 
resultatene, rister alle på hodet og 
konkluderer med at et resultatet ikke 
kan oppnås uten at hjernen til Juhlin 
er skrudd sammen på en ganske 

annerledes måte enn alle andre pro-
fesjonelle smakere. Er den det?

Det tror jeg ikke Juhlins hjerne 
er. Jeg tror Juhlin (i positiv forstand) 
er en ganske alminnelig fyr som 
markedsfører seg som verdens beste 
smaker, og som uten beskjedenhet 
har satset tungt på å fremstå som et 
unntaksmenneske. Jeg har ingen pro-
blemer med å akseptere hans ubeskje-
denhet eller at Juhlin ønsker å tjene 
mest mulig på merkevaren Juhlin, 
selv om jeg er måtelig begeistret for 
måten han bruker egne smaksnota-
ter og poeng for å selge smakinger 
og flasker. Det jeg likevel finner mest 
problematisk er at Juhlin understøtter 
sin merkevare ved hjelp av resultater 
fra to smakinger som det ikke finnes 
dokumentasjon for at har funnet sted 

Verdens beste nese er svensk, og ingen i Sverige har funnet 

det bryet verdt å skrive entusiastisk om arrangementene 

som dokumenterte Juhlins kompetanse og ferdighet.

Juhlin har videreutviklet merkevaren 

verdens beste smaker, og opererer nå i 

rommet mellom tryllekunstner og sjaman. huske alle vinene han har smakt, 
og han skal ikke bomme dersom 
han har smakt vinene tidligere – 
hjernen hans hevdes å være en min-
nebank av dufter, så han kan hente 
dem frem når det trengs. Når han 
tar 43 av 50 viner blindt, er de 43 
treffene et resultat av positiv iden-
tifikasjon – han har smakt vinene 
tidligere og han husker dem. De han 
bommet på (men tok årgangen), 
har han ikke smakt eller vinen har 
hatt et eller flere avvik som gjorde 
at det duftperfekte minnet ble 
satt ut av funksjon. Er det slik det 
henger sammen? Er det slikt Juhlins 
hjerne arbeider? Jeg tror ikke det. 

I den avsluttende delen av dette 
resonnementet ligger det en utfor-
dring, og den utfordrer selve ideen 
om et perfekt duftminne og positiv 
identifikasjon. For hvis det finnes noe 
slik som et perfekt duftminne utenfor 

fiksjonen7, må en slik modell for 
gjenkjennelse være basert på positiv 
identifikasjon. Innvendingen her er 
imidlertid at viner utvikler seg på 
flere måter, og det er dessuten små 
og store avvik fra én flaske til den 
neste der avviket kan skyldes alt fra 
tekniske feil til sensoriske forskjel-
ler som ikke kan og skal forklares 
ved feil. Et perfekt duftminne er 
basert på at den smakte flasken er 
identisk med den første, og det vil 
den aldri kunne være dersom den 
er smakt på et senere tidspunkt, er 
smakt med andre (og kanskje dårlige 
rengjorte) glass eller temperatur, for 
ikke å snakke om de krevende utfor-
dringene som er knyttet til smake-
rens disposisjon (frisk, syk, opplagt, 
uopplagt, i mental ubalanse, psykisk 
i balanse, stresset, avslappet osv). I 
tillegg kommer den kjente utfordrin-
gen knyttet til champagne som heter 
degorgering. Tidlig og sen degorge-

ring fører til at champagner oppleves som forskjellige selv 
når informasjonen på flaskene viser at vinene er identiske. 

 
Tror vi på at det finnes et perfekt duftminne, og at 

Juhlin er i besittelse av det, må den positive identifika-
sjonen være basert på identisk opplevelse, og den eneste 
hypotetiske muligheten jeg kan se som kan bidra til å 
skape omtrent identiske opplevelser, er hvis vinene blir 
servert to ganger umiddelbart etter hverandre fra samme 
flaske og at omstendighetene rundt smakingene ellers 
er identisk med den første smakingen. Ingenting tyder 
på at smakingene ved de to anledningene foregikk på 
den måten, og det finnes heller ingen gode grunner til 
at den skulle blitt organisert slik. Selv gitt slike omsten-
digheter, ser jeg ikke at noen vil kunne plukke i under-
kant av 50 viner blindt på et slikt detaljeringsnivå.

Jeg har langt fra et perfekt duftminne. Det skjer imid-
lertid regelmessig at jeg husker en vin så godt at jeg tar 
den blindt i løpet av meget kort tid. Men det hører til 
unntakserfaringene. Det å ha en godt utviklet luktesans er 
ellers neppe forklaringen på at enkelte fremstår som bedre 
smakere enn andre. Jeg liker å tro at det å lukte skaper en 
nerveimpuls som først kommer til anvendelse i analysen 
via hukommelsen. Jeg kan ikke vite hvor godt jeg lukter, 

6 Parker hevder som Juhlin at han har et perfekt duftminne: «When I asked him about the mechanical aspects of his work, he told 
me in a matter-of-fact way that he remembers every wine he has tasted over the past thirty-two years and, within a few points, every 
score he has given as well.», Dr Vino, http://www.drvino.com/2009/10/02/blind-tasting-bordeaux-2005-robert-parker/
7 Fiksjonsreferansen på et perfekt luktminne er selvsagt monsteret Grenouilles i Patrick Süskinds roman Das Parfum. Die Geschichte 
eines Mörders, Diogenes Verlag, Zürich 1985.

5 «Duftene har rett og slett lagt seg i hukommelsen hans i det han beskriver som en minnebank av lukter. - Det 
viser seg at det aller enklest er det med dufter, og jeg kan få et eksakt bilde av en duft om den er interessant nok. 
Da legges den på minnet, og jeg kan ta den fram når det trengs». http://www.side2.no/livsstil/article3361978.ece
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Juhlin er interessant nok ikke den 
eneste journaliststjernen i vinens 
verden som har deltatt i utfordrende 
blindsmakinger i Paris. Parker 
gjestet den franske hovedstaden i 
samme ærend i 1996, og etter eget 
sigende leverte han et resultat i 
verdensklasse. Historien om Parker 
prestasjon i Paris har en kontras-
terende og interessant forhistorie, 
og den refereres hos bloggeren 
Dr. Vino på www.drwino.com 2. 
oktober 2009 med tittelen «Blind 
tasting is tough – tasting Bordeaux 
2005 with Robert Parker». Parker 
gjorde ingen overbevisende figur 

i denne blindsmakingen, og Tyler 
Colman (som signerer med pseu-
donymet Dr. Vino) konkluderte 
med at Parker hadde hatt en elendig 
dag på jobben til å være en mann 
med påstått perfekt duftminne. 
Han klarte faktisk ikke å identifi-
sere én av de 15 bordeauxvinene, 
og plasserte eksempelvis Libourne-
viner i Médoc, og omvendt. 
«Blindsmakinger kan gi grusomme 
resultater», oppsummerer Colman 
tørt Parkers oppsiktsvekkende 
svake resultat i denne smakingen.8

I de mange engasjerte og inter-
essante tilsvarene til oppslaget om 
Parker, er det særlig ett som peker 
seg ut som relevant og interessant 
for artikkelen om Juhlin. Tilsvaret 
er signert Dale Williams og er 
datert samme dag som oppslaget: 

«Of course there’s the French TV 

story, which has been repeated a lot 
as the proof of his taste memory. 
About dozen years ago Parker 
made a post on the US site Prodigy 
(which was basically all American 
-remember the days before most 
people were on the web?). He said 
he was blindsided by a superstar of 
French TV with an audience of 16 
million, with no warning tasting 
a dozen Bordeaux double blind, 
and then identifying every single 
wine he had ever tasted before (by 
chateau and vintage, including 
the ringer, a Montus) and getting 
within one point of his previous 

scores. It has been periodically 
posted it as an evidence of Parker’s 
incredible skill (and indeed, it’s 
the greatest blind tasting feat I’ve 
ever heard of). Problem was it was 
always that one post. There’s a lot 
of problems with the post – no 
French person I’ve asked has ever 
heard of this ’superstar’ host Bruno 
de la Palme (he got one hit on 
Google without any bio), no French 
TV show has 16 million viewers 
except maybe the World Cup, etc. 
When questioned a few times, his 
board moderator ’oh, it was never 
shown’ (that was never mentio-
ned before in a dozen years of it 
circulating ) implying that the evil 
French thought it put Parker in too 
good a light. Then Parker said he 
had a tape of it, but it was in non-
conforming format. Oh, and maybe 
he misplaced it during office move. 

Det er flere interessante aspekter ved Juhlins merkevarebygging og 

den ukritiske holdningen til hans kompetanse som kommer til uttrykk i 

reportasjene om ham i norske nyhetsmedier.

Det ser ut til at både Parkers og Juhlins 

blindsmakingsseanser i Paris i 1996, 2003 

og 2005 mangler dokumentasjon utover 

egne versjoner av det som fant sted.

But he hoped to find to ’relive the glory.’ Just search 
’Bruno de la Palme’ on eRobertParker.com. You can 
form your own opinions of validity of the oft-repea-
ted French TV story. I’ll just say double blind is a lot 
harder than single blind, and that at the EWS tastings 
it’s all wines he has tasted within last couple years. 
Blind tasting is generally humbling, though I’ve seen 
some amazing calls by both pros and amateurs.»9

Smakingen i Paris som Parker refererer til, finnes det 
ingen dokumentasjon på. Ingen har sett smakingen på 
TV, noe som senere – etter at Parkers post hadde blitt 
publisert regelmessig på internett i 12 år – forklares av 
Mark Squires, moderatoren på diskusjonsgruppen www.
wineloverspage.com på www.erobertparker.com, ved at 
programmet likevel aldri ble vist i Frankrike, og Parkers 
kopi av programmet, som han hevder å ha mottatt, har 
forsvunnet eller kommet på avveie under flyttinger. Hva 
som skjedde i 1996 da Parker leverte topp resultater i 
Paris – om ikke på samme oppsiktvekkende nivå som 
Juhlin – vet vi i realiteten ingenting om utover Big Bobs 
ene post på Prodigy online service.10 Til ettertanke: 
hvordan kan en mann med perfekt duftminne bomme 
grovt på 2005-vinene i den absolutte toppklassen når 
han har smakt dem ved mange anledninger både fra 
fat og fra flaske? Bare nok en dårlig dag på jobben? 

Det ser ut til at både Parkers og Juhlins blind-
smakingsseanser i Paris i 1996, 2003 og 2005 mangler 
dokumentasjon utover egne versjoner av det som fant 
sted. Ingen seere (Parkers program ble ikke sendt, så 
det er ikke det minste rart) eller deltakere og tilsku-
ere i Juhlins tilfelle har gitt lyd fra seg i forhold til det 
å kommentere smakingene og resultatene. Den eneste 
dokumentasjonen på smakingene er i Parkers tilfelle en 
tekst signert ham selv og tilsvarende på Juhlins nettsted, 
som i tillegg er formulert slik at vi må konkludere med 
at det ikke er Juhlin selv som har forfattet den. Kanskje 
har Juhlins nettredaktør skrevet den, og i så fall er det 
nærliggende at vedkommende kan orientere oss.

Oppsummert: Jeg synes det er for mange uavklarte 
og problematiske forhold rundt smakingene i Paris i 
2003 og 2005. Jeg har i artikkelen gitt flere grunner for 
at jeg er av den oppfatningen, og jeg oppfordrer Juhlin 
til å gi tilgang til alle relevante opplysninger rundt 
smakingene. Bare detaljerte opplysninger om de to 
smakingene, hvordan de ble arrangert og hvem som 
deltok, vil bringe på det rene hva som skjedde ved de 
to anledningene. Tar du den utfordringen, Richard? 

8 Se http://www.drvino.com/2009/10/02/blind-tasting-bordeaux-2005-robert-parker/ for hele oppslaget. Se også disse linkene for ytterligere 
synspunkter fra Dale Williams (i første rekke post 6973) på smakingen i Paris 1996 og hans kommunikasjon med Parker om denne smakingen 
på: http://www.wineloverspage.com/forum/village/viewtopic.php?f=3&t=11675&start=24 og http://dat.erobertparker.com/bboard/showthread.
php?t=146123&highlight=Bruno+de+la+Palme

9 http://www.drvino.com/2009/10/02/blind-tasting-bordeaux-2005-robert-parker/, datert 2. Oktober, kl 22.33.
10 https://groups.google.com/forum/?hl=en&fromgroups=#!topic/alt.food.wine/wrYqXhwE4m0

for det finnes ingen eksterne referanser 
for godt eller dårlig. Det jeg til gjen-
gjeld vet en del om er evnen til å huske 
– jeg husker en stor andel av vinene 
jeg har smakt gjennom livet og jeg 
rekapitulerer på en god dag duftprofi-
lene til disse vinene. Om hukommel-
sen henger sammen med interessen, 
eller om det er engasjementet som 
skaper hukommelsen, det finnes det 
ikke noe enkelt svar på. Og det samme 
kan det i grunnen være så lenge nesen 
og hjernen tar meg med på den reisen 
som heter å identifisere ved å huske 
og analysere. Det hjernen gjør er ett 
av to: Enten identifiserer den direkte 
og umiddelbart, som bare skjer unn-
taksvis, eller så setter den i gang det 
maskineriet som heter analyse, og som 
jobber induktivt og /eller deduktivt, 
ofte i kombinasjon. Juhlins hjerne 
jobber ikke på denne omstendelige 
måten, den jobber direkte identi-
fikatorisk snarere enn analytisk. 

Det er flere interessante aspekter 
ved Juhlins merkevarebygging 
og den ukritiske holdningen til 
hans kompetanse som kommer til 
uttrykk i reportasjene om ham i 
norske nyhetsmedier (blant annet i 
NRK, Dagbladet, VG og DN i løpet 
av 2012). I Norge har han blitt por-
trettert bredt ved flere anledninger 
det siste året, og han har fått brette 
seg ut i Nesevis i løpet av sensom-
meren og høsten 2012. Juhlin har 
solgt seg inn via mange norske 
nyhetsmedier som verdens beste 
smaker. De nødvendige spørsmå-
lene som burde vært stilt, fordi 
hans kvalifikasjoner ellers ikke lar 
seg identifisere og måle, adres-
seres ikke. Nesevis har ganske 
sikkert en reklameverdi i million-
klassen, og da er det beklagelig at 
Juhlins egenskaper og kvalifikasjo-
ner ikke blir imøtegått kritisk på 
alminnelig god journalistisk måte.

For en som har jobbet med vin (skrevet, lest, under-
vist, smakt) i mer enn 30 år, og som daglig beskjeftiger 
seg med vin i profesjonell sammenheng og som har 
smakt med flinke folk siden midten av 1980-tallet, kan 
jeg fastslå at ingen ligner Juhlin hva gjelder sensorisk 
metode og evne til å smake blindt. Han har opplagt 
dyp kjennskap til Champagne, han har smakt mer 
champagne enn de aller fleste / alle skribenter i de siste 
10-12 årene og ikke minst er han en representant for 
regionens betydelige økonomiske interesser, men jeg 
har mange begrunnede reservasjoner i forhold til det å 
feste tillitt til unntaksmennesket Juhlin og til forestil-
lingen om at noen har et perfekt duftminne og nagler 
43 av 50 eller 20 av 20 treff i blindsmakinger. Ingen 
blindsmaker med tilnærmet perfekte resultater i et slikt 
omfang, og min reservasjon utløses av helt alminne-
lig sunn skepsis til noe jeg aldri har erfart hos andre 
profesjonelle smakere. Jeg tror heller ikke at noen 
husker alle lyder de har hørt og kan plassere dem i 
tid og sted, like lite som jeg tror at noen magasinerer 
bilder i hjernen og kan tidfeste plass og sted. Det finnes 
opplagt autister der ute som husker mye og ofte irre-
levant informasjon, men Juhlin tilhører ikke gruppen 
patologiske unntakseksemplarer. Ikke i det hele tatt. 


