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The Macallan Bar presenterar

Juliga drinkar från London
En riktigt pärla i Cognacsdjungel!

Vallein-Tercinier
Mr Goodings:

THE PERFECT COLLECTION
Vi pratar med Ingvar Rönde
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Bland whisky, ostron & Piktar
Hamish Torrie
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Redaktören har ordet

Ett fantastiskt whiskyår kommer till
sin ända!

Nyheter

Nyheter från dryckesvärlden

Hamish Torrie

Hamish har jobbat i över 30 år inom
dryckesbranshen och var en av de som
gjorde Ardbeg flygande igen!

Malt Whisky Yearbook

Ingvar Rönde är mannen bakom
branshens kanske viktigaste bok!

Juliga drinkar från Macallan

The Macallan Bar i London har tagit
fram tre riktigt juliga drinkar!

THE PERFECT COLLECTION

Mr Goodings makalösa samling säljs
på auktion under 2020

VALLIER-TRECINER

En riktigt pärla i Cognacsdjungel! Familjeägt, småskaligt och hantverksmässigt!
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Vilket whiskyår!
När detta magasin grundades så
var själva grundidén att det skulle
handla om personligheterna i denna fantastiska bransch. Om man har
varit på provningar här i Sverige eller kanske rest till Skottland så är det
oftast inte whiskyn man minns bäst
utan de människor man träffade. Lite
så är Malter Magasin uppbyggt också.
Självklart skriver vi rena destilleriprofiler och om olika buteljeringar. Och
vi publicerar ju också recensioner av
olika drycker men fokus ligger på personligheterna.

möten är att personerna är passione- hos Ardnahoe Distillery på Islay. Två
rade, engagerade och ibland fullstän- avarter men magiska upplevelser!
digt galet förälskade i sina jobb.
Whisky att hålla ögonen efter är det
Några av årets starkaste whiskymin- mesta från israeliska destilleriet Milk
nen är hämtade från resor. I april så & Honey – allt som jag har smakat är
arrangerade jag en resa till Skottland grymt och jag ser framemot att följa
för den klubb som jag är medlem i, destilleriets utveckling under 2020.
SMAD. Vi besökte en rad olika destillerier och provade mängder med Årets bästa whisky? Svårt att avgöra
fantastisk whisky, men de bästa min- då det fortfarande är några dagar kvar
nena kommer inte från dessa besök. på året, men Glen Scotia 43 år kommer nog att vara svårslagen!
De är istället när vi gick upp på Battery
Hill i Oban och slog oss ned vid Mc- Tack för år! Nu tar vi sikte på 2020!
Caig’s Tower och delade några drams
i solen eller när vi åkte båt ut till mal- God Jul och Gott Nytt År
strömmen Corryvreckan och drack Henric
just Ardbeg Corryvreckan på plats.

Jag har under 2019 haft möjligheten
att träffa en samling fantastiska personer som jag har fått förmånen att
’stjäla’ lite tid ifrån och ställa mina frå- Ett annat minne är från Whisky Live
Paris i år då jag står och berättar för
gor.
Cathrine Terciner, som idag driver
Vart och hur dessa möten har ägt cognacshuset Vallein-Tercinier tillrum skiljer sig ibland drastiskt. Det sammans med sin bror, att jag som
har varit allt ifrån videosamtal med svensk hittade deras makalösa cognac
Mark Reynier från Waterford Distille- genom whiskybloggaren Serge Valry till att sitta ned i Glen Scotia´s Iain lentin – och i samma stund så ställer
McAlister´s kontor på plats i Campbel- sig Serge bredvid mig för att lyssna då
town. Det har varit djupa samtal med han hörde sitt namn nämnas.
Jill Boyd från Compass Box om konsten att blanda whisky i restaurang- De två mest intressanta ’whisky’ som
en på Cinderella båten eller ett van- jag provat i år är Laphroaig ‘Non Peligt telefonsamtal till USA där Pamela aty’ Old Liqueur Scotch Whisky från
Heilmann berättar passionerat om 40-talet - en extremt sällsynt flaska
jästens betydelse Michter´s Bourbons orökt Laphroaig vilken öppnades i
samband med Old & Rare mässan i
smakprofil.
Glasgow. Den andra är New Make från h en ri c m ads en
Det som är genomgående i alla dessa den första destillationen som skedde C hefredaktör
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nyheter
Mackmyra
Moment Lava

Mackmyra lanserar lagom till jul en ny utgåva i den exklusiva Momentserien, denna
gång med rökiga toner och nyanser av tjära,
rostad ek i kombination med russin, päronkola och vanilj.
Moment Lava är Mackmyras nya utgåva i
Momentserien, som bjuder på en tydlig rökton. Whiskyn är destillerad på Mackmyra
Bruk och har mognat i Bodås gruva mellan 9
till 11 år på fat, som tidigare lagrat bourbon
och oloroso.
Moment Lava passar utmärkt som en avec
till julbordet med sin exklusiva rökiga karaktär med varma toner av rostad ek, druvor
och krämig vanilj.
– Den här Momentutgåvan är för dem som
älskar rök! Detta är en whisky som passar
fantastiskt bra tillsammans med en smakrik
ost efter julbordet, säger Angela D´Orazio,
Master Blender Mackmyra.
Moment Lava
Artikelnummer: 4069001
Volym: 700 ml
Alkoholhalt: 44,4 %
Pris: 1 198 Kronor
Totalt buteljerade flaskor: 1500 flaskor
6
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5 åring från
Ardbeg!

Systembolaget
flyger inrikes med
bioflygbränsle
Systembolaget kommer framöver att flyga
med bioflygbränsle vid inrikesresor. Bolaget kommer att avropa bioflygbränsle som
omfattar 80 procent av bolagets flygresor
inrikes i dagsläget, resterande 20 procent
ska försvinna genom minskat flygande.
Upphandlingen av bioflygbränsle har genomförts av Swedavia och även SOS Alarm
och 2030-sekretariatet har bjudits in att
göra avrop.

– Vi skruvar åt vår resepolicy ytterligare samt
förenklar möjligheterna för digitala möten
Under Lördagen den 21 december så sipp- och dryckesprovningar. I vissa fall måste vi
rade nyheten ut om att det är en ny Ardbeg flyga och då vill vi göra det så hållbart som
pågång. Denna gång en fem årig skapelse möjligt, vilket bioflygbränsle möjliggör, säsom de kallar Wee Beastie.
ger Lina Häckner, hållbarhetsutvecklare på
Systembolaget.
Att dessa nyheter sipprar ut beror på att om
man vill lansera en spritprodukt i USA så Swedavia, som äger och driver tio flygplatmåste man först få etiketten godkänd. Detta ser i Sverige, har under hösten genomfört
görs genom att man måste skicka in den till en upphandling av avtal för leverans av bimyndigheten för alkohol och tobak och den oflygbränsle under 2020. Det upphandlade
blir då en allmän handling.
bioflygbränslet framställs bland annat av använd frityrolja och minskar utsläppen av fosDetta är ju naturligtvis något som de riktigt sil koldioxid med upp till 85 procent jämfört
whiskynördarna har lärt sig så de skannar av med traditionellt flygbränsle.
sidan då och då och så vips så dyker desa
etiketter upp.
För att fler företag och organisationer ska
kunna minska koldioxidutsläppen från sina
Vad vet vi om denna Wee Beastie då? Tja, tjänsteflygresor och för att främja en storskainte mer än etiketten förtäljer. Den är butel- lig produktion av bioflygbränsle har Swedajerad på 47,5% men det framgår inte vilka via bjudit in Systembolaget, SOS Alarm och
fat som har använts. Vi får helt enkelt vänta 2030-sekretariatet att göra avrop av volym
och se under 2020.
från det upphandlade avtalet.

Ardbeg Single
Cask till Sverige

Nu nalkas The Famous Grouse
Winter Reserve
Från Sveriges populäraste whisky kommer
nu The Famous Grouse Winter Reserve till
Systembolaget, detta i en begränsad upplaga om 12 000 flaskor.
The Famous Grouse Winter Reserve är en
mjuk, varm, blended whisky med hög andel
sherrylagrad malt och med toner av nejlika, karamelliserad ingefära och nötig choklad. Istället för den omisskänneliga moripan
pryds flaskans etikett av en fjällripa i vinterdräkt.

Den 5 december släpptes en unik Ardbag
Single Cask på Systembolaget.
Den information som släpptes beskrev en
14 årig Single Cask som har lagrats på ett
moscatelfat.
Naturligtvis så tog alla flaskor slut på blott
någon sekund, men det skulle visa sig att det
fanns några frågetecken kring denna release.
När folk började få hem leveransera så visade det sig att detta var en Sherry cask - inte
ett moscatelfat. Och det fattades en hel del
flaskor också som senare visade sig hade blivit stula på vägen upp till Sverige.

– Att skapa nya versioner av redan etablerade whiskysorter är en utmaning då en ny
produkt måste leva upp till de höga förväntningarna som ställs på vår whisky, samtidigt
som den måste sticka ut och kunna stå på
egna fötter. Alla våra produkter har The Famous Grouses lena karaktär, men också sin
alldeles egna personlighet, säger Kirsteen
Cambell, Master Blender av The Famous
Grouse.
– Winter Reserve är framtagen med varma
smaker för tiden då det är som kallast. I Sverige har vi en riktigt lång, tråkig vinter och
Winter Reserve ska kännas okej att dricka
även tiden efter man slängt ut granen och
städat bort julen, säger Peter Molander,
Nordic Brand Manager på Edrington.
The Famous Grouse Winter Reserve kommer
att finnas tillgänglig från den 6 december
2019 i utvalda butiker och kostar 299 SEK.

En redan hypad butelj fick en ännu bättre
berättelse kopplad till sig!
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nyheter
Linie Live
Christmas

Absolut Recycled – en hyllning till
återvinning

Årets flaska i begränsad upplaga från Absolut är här. Absolut Recycled lanseras den
27:e november, och med sin unika design
uppmanar den till återvinning och en hållbar livsstil. Flaskan består av minst 41%
återvunnet glas, och symboliserar Absoluts
arbete för klimatet.

Årets utgåva av den klassiska norska julaquaviten Lysholm Linie Christmas finns nu
tillgänglig.
Hållbarhet har alltid varit en del av Absoluts
uppdrag och företaget strävar efter en mer
Denna aquavit är lagrad i 4 år och är smak- cirkulär värld där resurser återanvänds om
satt av örter och kryddor och kan kombine- och om igen för att gynna lokala ekonomier,
ras med smakrik och kraftig mat som exem- samhällen och ekosystem. Att Absolut arbepelvis julmat. Kummin och anisfrö utgör den tar med fokuserad hållbarhet återspeglas
mest framträdande aromen, men aquaviten bl.a i att de kontrollerar hela produktionshar även smak av citrus som följs av noter av kedjan från vetet som plockas i södra Svevanilj från fatlagringen. Precis som originalet rige till produktionen av de ikoniska flaskorskickas Linie Christmas Edition på en sjöresa na. Absolut använder ungefär en tredjedel
runt jorden som korsar ekvatorn två gånger av allt återvunnet klarglas i Sverige. Större
för att mogna till havs, speciellt för 2019:s delen av samtliga leverantörer och råvaror
edition är att aquaviten lagrats på fartyget befinner sig inom 3 timmars restid från desom sänt sin resa live på webben.
stilleriet och 90% av all energiåtgång kommer från förnybara källor.
8
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Årets flaska i begränsad upplaga från Absolut går helt i linje med detta uppdrag. Den
27 november lanseras Absolut Recycled i
beställningssortimentet på Systembolaget.
Precis som i alla Absolut-flaskor, är mer än
41% av glaset i Absolut Recycled flaskorna
återvunnet. Bakom designen och konceptet
står svenska Drama Queen i samarbete med
glasbruket Ardagh Group.
– 2019 har präglats av stora existentiella
frågor kring återvinning och hållbarhet. Vi
är väldigt stolta över vår insats och vårt pågående arbete inom hållbarhet och klimat.
Detta utan att någonsin kompromissa med
vår kvalitet på produkterna, säger Pia Hägglöf, Senior Brand Manager Absolut.
Absolut Recycled
Nummer Systembolaget: 8179701
Alkoholhalt: 40%
Pris: 249kr för 700ml

Prisvinnande whiskyn Glentauchers
15yo på Systembolaget

Sweden Rock lanserar gin
– med gurka från Norje

Glentauchers 15YO, den tredje whiskyn i serien av spännande single malts från Ballantine’s, tog under Stockholm Beer & Whisky
Festival hem guldmedaljen för skotsk single
malt 13–20 år. Produkten lanseras i Systembolagets ordinarie sortiment den 2 december i år.
Efter en mycket framgångsrik Sverigelansering av Glenburgie 15YO och Miltonduff
15YO introducerades under förra året Glentauchers 15YO – den tredje whiskyn i serien
av spännande single malt från Ballantine’s.
I och med denna lansering kunde svenskarna för första gången köpa en officiell global
single malt-buteljering från Glentauchers,
ett av de destillerier som utgör stommen i
Ballantine’s.
Glentauchers 15YO tog under Stockholm
Beer & Whisky Festival hem första pris i
kategorin skotsk single malt 13–20 år. Produkten lanseras i Systembolagets ordinarie
sortiment den 2 december i år. Även den
klassiska blended whiskyn från Ballantine’s
tog, med sin 17-åriga utgåva, hem ett guld
i kategorin skotsk blended whisky över 8 år.
Glentauchers, som tillhör Chivas Brothers,
är ett extraordinärt destilleri där all produktion fortfarande sköts manuellt och tjänar
som ”skoldestilleri”. Glentauchers är en unik
whisky, lagrad i minst 15 år, som tar sin rättmätiga plats i den långa traditionen av fantastisk single malt från Speyside i nordöstra
Skottland.
Glentauchers 15YO
Artikelnummer Systembolaget: 480
Alkoholhalt: 40,0 %
Pris: 449 kr för 70 cl

Landets största hårdrocksfestival har de senaste fem åren även förknippats med exklusiv rom och whisky. Nu utökar Sweden Rock
Festival sin dryckeskatalog med en helt ny
distilled craft gin för finsmakaren, smaksatt
med gurka som odlats bara en kilometer
från festivalområdet.
Norje är i högsta grad närvarande även när
Sweden Rock Festival nu lanserar en egen
gin. Drycken är nämligen smaksatt med gurka som odlats på Gummagården i Norje. S
Sweden Rock Festival har fem år i rad lanserat exklusiv whisky i begränsad upplaga. Men
den här gången är det alltså gin som gäller,
en dryck som blivit allt populärare på senare
år. Och liksom med tidigare lanseringar kommer säkert många av festivalbesökarna köpa
två flaskor – en att dricka och en att placera
i hyllan för dess utseendes skull.
Men Sweden Rock Spirits Distilled Gin är inte
bara snygg, den är dessutom väldigt god och
fungerar lika bra att dricka som den är som
att blanda med en premiumtonic.
Sweden Rock Spirits Distilled Gin
Systembolaget: Beställningssortimentet
Artikelnummer: 77289
Pris: 499 Sek
Alkoholhalt: 41 %
MALTER MAGASIN NR 14 DECEMBER 2019
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nyheter

Absolut Elyx boutique släpper ny The Macallan Estate:
en hyllning!
exklusiv vinterkollektion

Super premiumvodkan Absolut Elyx lanserade förra året sin exklusiva webbshop Absolut Elyx Boutique på den svenska marknaden. Nu presenteras årets julkollektion
med 24 lyxiga produkter som alla är inspirerade av Absolut Elyx ikoniska kopparstil.
Bland årets nyheter i Absolut Elyx Boutique
hittar vi bland annat ”Tiny Tini Gift Set”, två
martinibägare i koppar som garanterar en
iskall martini från första till sista sippen tack
vare de mindre glasen. Ytterligare en nyhet
som presenteras är ”Owl Gift Box” en kopparfärgad bägare som är en tolkning av den
svenska naturen med robust och hög design
av en uggla med vackert detaljerade fjädrar
som representerar vis- och vaksamhet, precis som djuret själv.
Utöver nyheterna kommer även de övriga
signaturprodukterna att säljas så som ”Copper Gnome Shaker”, en drinkshaker som är
inspirerad av de traditionella svenska tomtarna samt ”Copper Dala Horse Gift Box” en
10 MALTER MAGASIN NR 14 DECEMBER 2019

hyllning till den klassiska dalahästen. Kollektionen består även av lyxiga cocktailredskap
så som ”Deluxe Martini Gift Set” och ”Cocktail Gift Set”. De exklusiva redskapen finns
även att köpa som enstaka produkter.
Hela julkollektionen kommer även att presenteras och säljas på Magasin Du Nord
(Kongens Nytorv 13) i Köpenhamn där Absolut Elyx öppnar upp sin första Pop-Up
Boutique i Europa. Absolut Elyx Boutique:n
kan besökas 9-22 december 2019 under varuhusets öppetider kl.10:00-20:00. På plats
serveras iskalla martinis i ”Copper Tiny Tini
Coupes” och Spritz i ”Copper Dala Horse”
bägaren.
Besök Absolut Elyx Boutique på: https://
www.absolutelyxboutique.com/.

The Macallan presenterar en alldeles unik
single malt, gjord på mäskat korn från det
berömda Easter Elchies – The Macallans
ikoniska hem.
Easter Elchies estate är belägen i den ansedda Speyside regionen i Skottland, där
The Macallan har producerat single malt
sedan 1824. Landskapet präglas av bördiga
kornfält längs floden Spey, där nu även The
Macallans prisade destilleri finns sedan juni
2018.
The Macallan Estate är presenterad i en
elegant låda, med illustrationer som förflyttar betraktaren till de frodiga landskapen i
nordöstra Skottland. Inuti lådan finns en serie fotografier som dokumenterar egendomen och dess imponerande kornfält längs
floden Spey.
The Macallan Estate
Artikelnummer: 40636
Pris: 2199:-

Wow, det är…ren nektar! – Nectar
Pedro Ximenez
Den 2 december lanseras Nectar Pedro Ximenez på Systembolaget, det perfekta vinet till julens alla sötsaker. Förutsättningarna för att göra ett av världens sötaste viner
är närmast perfekta i Jerez i Andalusien i
södra Spanien.
Traditionen att torka druvor innan man gör
vin på dem är som bekant utbredd i vinvärlden. Men på få ställen har man drivit processen så långt som i Jerez, sherryns hemland
allra längst söderut i Spanien. Fullmogna
pedro ximenez-druvor får här efter skörd
torka på bastmattor i den andalusiska solen.
Skrumpna halvvägs till russin ger de sedan
en mycket söt druvmust som bara precis går
att jäsa till vin. Efter lagring i nio år på fat i
det unika solera-systemet i Gonzalez-Byass
källare får man sedan Nectar – koncentrerad
sol på flaska.

Henrik Persson
blir ny VD på High
Coast Whisky

Henrik Persson tillträder befattningen den
1 januari 2020. Nuvarande VD, tillika en av
grundarna, Thomas Larsson blir senior advisor i bolaget och kommer att stå till ledningens förfogande med sin breda erfarenPedro ximenez, förklarar Antonio Flores, het efter tio år som VD.
chefsvinmakare på Gonzalez-Byass, är verkligen essensen av Andalusien! Det räcker -Vi har haft ett mycket stort intresse från
med bara en droppe på tungan för att känna hela landet för befattningen som VD. Henrik
hettan från solen, mineralerna från de vita Persson har gallrats fram i konkurrens.
jordarna och sältan från den svalkande poniente-vinden från Atlanten. Att få följa vinet Henrik arbetar sen augusti 2018 som säljunder tiden det utvecklas i faten är en ren och marknadschef på High Coast Whisky och
njutning, som att se ett älskat barn växa upp! har en gedigen erfarenhet ifrån nästan 20 år i
alkoholbranschen med varierande roller hos
Nectar görs uteslutande på pedro xime- varumärken som Brooklyn brewery, Classic
nez-druvor som växt inom DO Jerez, något malts, Pilsner Urquell och Mikkeller. Henrik
som är en självklarhet för Gonzalez-Byass kommer att dela sin tid mellan destilleriet i
(grundad 1835), som har nått sin position Bjärtrå och säljkontoret i Stockholm.
som ledande producent av sherry genom att
aldrig kompromissa med kvaliteten.
-Det är med stor ödmjukhet och ännu mer
passion och inspiration jag antar den här utNectar Pedro Ximenez
maningen. High Coast Whiskys resa mot att
Pris: 90 kronor
bli en av världens mest intressanta whiskies
Artnr: 8395-02
har precis börjat och det är häftigt att fortVolym: 375 ml
sätta vara en del av den, säger Henrik PersAlkoholhalt: 15%
son
MALTER MAGASIN NR 14 DECEMBER 2019

11

HAMISH
TORRIE
BLAND WHISKY, OSTRON & PIKTAR
Text: Henric Madsen
Foto: The Glenmorangie Company
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Även om Hamish Torrie har jobbat i
över 30 år inom dryckesindustrin och
då främst med att marknadsföra Ardbeg och Glenmorangie så är han något av en doldis för oss i Sverige.
Efter att The Glenmorange Company
köpt och renoverat Ardbeg och var på
väg att lansera dess whisky till världen
igen så var det Hamish som hjälpte
till att styra varumärket på rätt köl.
Hamish har sina rötter i den riktiga
whiskymyllan då han är född och
uppvuxen mitt i Speyside. När han
var barn så ledde vägen till och
från skolan mitt i mellan två destillerier.
- Doften av destillerierna är
något jag är uppvuxen med,
skrattar han. Mitt första jobb
inom branschen var som
sommarjobbare på Macallan där jag rullade tunnor in
och ut från lagren och då
kunde man ju även prata
med de som jobbade med
att koka spriten också. På
något sätt lyckades jag senare få jobb på kontoret
men innan de släppte lös
mig och lät mig börja prata whisky inför en publik så
fick jag en grundlig utbildning i allt som rörde produktionen.

Ardbeg 17 yo

Den första buteljeringen som släpptes av de nya ägarna.

14 MALTER MAGASIN NR 14 DECEMBER 2019

1985 så började han jobba
på The Distillers Company det blev senare först uppköpt av
Guinness och döptes om till United
Distillers som sedan blev dagens Diageo.
- När jag började där så var min primära uppgift att marknadsföra den
välkända blenden Haig, berättar han.
Det var många resor redan på den tiden, främst då runt om Europa och
västra Afrika.

Han bytte inriktning i slutet av 80-talet och började jobba med öl istället.
Han var bland annat med och lanserade Antigua Brewery i Karibien 1993.
Vid mitten på 90-talet så vände han
hem mot Storbritaninen och flyttade
tillbaka till Skottland där han började jobba hos Dalvey, ett företag som
säljer luxuösa presenter inriktade till
gentlemen.
- 1999 kom jag tillbaka till
whiskyindustrin igen och började på
The Glenmorangie Company som
deras International Marketing Manager, berättar Hamish. Och jag fick
också huvudansvaret
över planen hur vi skulle väcka Ardbeg till liv
igen. Jag minns särskilt
att på min första dag
på Glenmorangie så
sade min chef till mig
att , -Hamish, du är ju
internationell
marknadsföringsansvarig
för Glenmorangie, men
din prioritet är att verkligen få Ardbeg att flyga
igen.

”Din
att ve
Ardb

De första tio åren hos
Ardbeg så var fokus på
att dels bygga lager för framtida utgåvor men ändå förvalta det lager av
äldre whisky. Den första whiskyn som
Hamish var med och lanserade från
Ardbeg var en 17 åring.
- Man ska ju komma ihåg att
Ardbeg var stängt mellan 1981 till
1989 vilket gjorde att det fanns ett
stort hål i lagrad whisky. Och även
om de tidigare ägarna körde destilleriet några få månader om året då på
90-talet så när vi köpte destilleriet
1997 så var det befintliga lagret ganska gammalt, det var orsaken till att vi
beslutade att lansera den 17 åring buteljeringen som den första under vårt
ägarskap, berättar Hamish.

prioritet är
verkligen få
beg att flyga
igen”
Ardbeg Distillery

Som det såg ut 1997 innan renoveringarna tog vid.
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The Glenmorangie Distillery

Skottands högsta pannor ger en
fruktig och delikat sprit.

16 MALTER MAGASIN NR 14 DECEMBER 2019

När det var dags att börja planera för
deras första fasta buteljering, Ardbeg
10 yo, så tog de ett av det viktigaste
besluten någonsin, menar Hamish.
- Vi slog fast att alla Ardbeg skulle buteljeras utan kylfiltrering, säger
Hamish. Whisky utan kylfiltrering ger
en helt annan munkänsla och på den
här tiden så var vi bland de första med
att skippa detta steg. Det gjorde i att vi
verkligen var i framkant och långt före
våra konkurrenter när vi lanserade
vårt 10-åriga flaggskepp.

medlemmar vi idag har i vår fanclub.
Vi har ju också byggt vidare med detta i och med lanseringen av Ardbeg
Day som nu firas över hela världen.
Jag själv har de senaste fem åren firat
i Asien, och då främst i Shanghai eller
Hongkong. Vi har ju skapat en sorts
kult kring destilleriet vilket är fantastisk och väldigt kul att se hur det jobbet vi gjorde för snart tjugo år sedan
har blommat ut till det vi ser idag, säger Hamish.

Director of Social Responsibility
Ardbeg Committee
Även om Hamish idag inte arbetar till
Det var i samband med lanseringen vardags med Ardbeg så har han fortav 10 åring som de lanserade sin egen farande inflytande i idéer och planer

”Ett av de viktigaste
besluten var att Ardbeg
aldrig skulle kylfiltreras”
fanclub också.
- Vi sneglade ju naturligtvis på
hur otroligt framgångsrika Laphroig
hade varit med sin fanclub Friends of
Laphroaig och hämtade inspiration
därifrån när vi år 2000 startade vår
egen Ardbeg Committee, berättar Hamish.

på olika marknadsföringsplaner för
destilleriet. Idag har han bytt titel och
inriktning och jobbar istället stenhårt
med Glenmorangies sociala ansvar.
- Man kan säga att vi står på tre
olika pelare. Dessa är miljö, det lokala
samhället samt vårt historiska arv, förklarar Hamish.

Kommitténs mission var att se till
att dörrarna till Ardbeg aldrig skulle
stängas igen.
- Och det bästa sättet att hjälpa
oss var naturligtvis att köpa så mycket
Ardbeg som bara möjligt, skrattar han
skämtsamt.

The Glenmorangie Company äger ju
två destillerier – The Glenmorangie i
Tain samt Ardbeg på Islay och bägge
dessa ligger i direkt anslutning till havet, vilket gör deras miljöpåverkan till
en högst aktuell fråga.
- Vi är ju naturligtvis medvetna
om att vår produktion påverkar milIdag är ju destilleriet kultförklarat och jön och naturen i vår direkt omgivning
ett pilgrimsmål för kommitteens med- och vi arbetar hårt med en rad olika
lemmar.
projekt för att minska och begränsa
- Vår idé föll väldigt väl ut och denna påverkan, säger Hamish.
det är ju fantastiskt att se hur många
MALTER MAGASIN NR 14 DECEMBER 2019
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Det projekt som har fått absolut mest jekt runt om i Europa deltog med mer
uppmärksamhet är ’The DEEP Pro- än 155 forskare som lade grunden för
ject’.
hur man bygger nya rev, berättar han.
För oss så är detta projekt otroligt vikDet är ett forskningsprojekt som är tigt då vårt restvatten går delvis ut i
finansierat av The Glenmorangie och Dornoch Firth. Våra reningsverk klarar
drivs tillsammans med Scottish Natu- av att rena vårt vatten till nittiofemral Heritage samt Heriot-Watt Univer- procent och ostronen skulle kunna
sity. Syftet med projektet är att åter- rena de restrerande fem procenten.
införa europiska ostron till Dornoch
Firth – havet precis utanför destilleri- Att bygga rev med ostron är inget som
et.
är aktuellt för Ardbeg berättar Hamish
- För ungefär hundra år sedan då havet utanför Islay är lite för aktivt
så var försvann alla ostron i denna re- för att det skulle fungera.

”Ett enda ostron kan
filtrera 200 liter vatten
per dag. Vårt mål är
4 miljoner ostron”
gion genom ett för hårt fiskande, berättar Hamish. Det var ju naturligtvis
en enorm katastrof och något flera
har försökt åtgärdat men inte lyckats
med, förens nu.

- Dornoch Firth är ju en lugn
vik i jämförelse till Islays hav, skrattar Hamish. Men naturligtvis så tittar
vi på olika projekt för att också göra
vårt miljöavtryck så litet som möjligt
även på Islay. Och det blir ju ännu mer
Ett enda ostron kan filtrera 200 liter viktigt nu när vi installerar nya pannor
vatten per dag och projektets mål är och kommer på så vis att öka vår kaatt skapa ett levande rev på mer än pacitet så väl som våra restprodukter.
fyrtio hektar som har fler än fyra miljoner ostron.
Då det inte går att flytta destillerierna
- Vattenkvalitén och den mari- till andra platser så måste man göra
na mångfalden kommer att bli fantas- så mycket man kan för att mildra omtisk om vi får våra planer att fungera ständigheterna i närområdet.
fullt ut, säger Hamish. Vi har redan ge- Vi har destillerierna där vi har
nomfört prover med tolvtusen ostron dem, säger Hamish. Vi kan ju inte flytoch än så länge har det fungerat bra. ta Ardbeg till Glasgow eller Glenmorangie till Edinburgh.
En annan aspekt i detta projekt är att
de delar med sig av sina framsteg till Istället jobbar de väldigt aktivt nya
andra forskare som gör liknande för- tekniska lösningar men också med att
sök runt om i världen.
utbilda sin personal och samhället i
- I maj i år, 2019, så anordnade stort hur man sköter havet på bästa
vi en konferens där sjutton olika pro- sätt.
18 MALTER MAGASIN NR 14 DECEMBER 2019

The DEEP Project

Hittills är 12 000 ostron utplacerade
och de ser ut att trivs i Dornoch Firth.
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Hilton of Cadboll

Glenmorangie adopterade ett av
emblemen från den resta stenen.
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De är också otroligt aktiva i att stötta
det lokala samhället i andra frågor så
som skola, idrott med mera.
- I byn Port Ellen så ska vi hjälpa
till att renovera de olika idrottsanläggningarna, berättar Hamish.

lingsprogram vid vår buteljeringsanläggning i Livingstone så är det inte av
välgörenhet utan det är för att göra
att våra anställda trivs på jobbet och
att de har en bra vardag både på, så
väl som utanför jobbet. Vi tror att om
man mår bra på jobbet så vill man
Det Skotska arvet
jobba hos oss längre, så det är en ren
The Glenmorangie har de senaste tolv win-win situation, säger Hamish.
åren haft ett aktivt samarbete med
The National Museum of Scotland, Global Brand Ambassador
vilket Hamish har styrt över.
Även om Hamish sysslar med en rad
- Många av Skottlands destille- andra saker än att sälja whisky nu mer
rier är ju över två hundra år så arvet är så är han fortfarande Global Brand
otroligt viktigt för oss, säger Hamish. A m b a s s a Men just detta samarbete handlar dor för både
mer om de tidiga invånarna i Skott- Ardbeg och
land – Pikterna. Just Pikterna ligger ju Glenmoranoss varmt om hjärtat då vi ’adoptera- gie.
de’ ett emblem som är ristat på ste- Jag
nen ’Hilton of Cadboll’ som stod rest har fortfaalldeles i närheten av destilleriet, ori- rande cirka
ginalet finns på The National Museum 30-40 resof Scotland.
dagar per år
där jag åker
Om man besöker Glenmorangie i Tain runt
och
så kan bo på The Glenmorangie Hou- g e n o m f ö r
se som ligger strax sydost om destille- provningar
riet.
under temat
- Precis där Glenmorangie ligger ’Highland to
idag var epicentret av Pikternas herra- Island’ – där jag jämför Glenmorangie
välde, berättar Hamish. Vi sponsrar en mot Ardbeg. Men oftast så åker jag till
forskare som fokuserar på åren mellan nya marknader där vi inte riktigt har
år 300 till 1200, det vill säga ungefär etablerat oss ännu. Det är ju naturligtdå som Romarna drog sig tillbaka från vis roligt att besöka våra stora markSkottland och vi blev kristna. Det var nader också så som USA eller Sverige,
även under denna period som era ätt- men det är lite som att slå in öppna
lingar, Vikingarna, kom och försvann dörrar, ni kan och vet ju redan allt, avockså, skrattar han. Denna forskning slutar han.
är ju inte bara bra för Skottland utan
den är ju även bra för oss, vi får ju en
hel del att berätta för alla som besöker oss.

”Vi tror att om man
mår bra på jobbet så
vill man jobba hos
oss längre, så det är
en ren win-win
situation”

Fokus på sina anställda
På de platser där företaget verka så
hjälper de också till i det lokala samhället.
- När vi renoverar idrottsanläggningar på Islay eller startar lärMALTER MAGASIN NR 14 DECEMBER 2019
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Whiskykonst!

3
kva

När vi besöker Skottland och dess fantastiska destillerier så tar vi en hel del foton.
Några av dessa foton har vi nu valt att sälja i limiterade, handnumrerade, exemplar. Alla bilder är tagna av vår Chefredaktör Henric Madsen
Tavlorna kostar 995 kr/styck inkl frakt och de finns endast i 10 exemplar vardera.
Måtten är 50x70 cm och levereras utan ram. När de är slut så är de slut! Maila till
oss så berättar vi mer och skickar dig en digital folder där alla foton är samlade!
whiskykonst@maltermagasin.se

01: Corry at Corry

Ardbeg Corryvreckan vid Corryvreckan.
Foto taget i April 2019 på plats vid en av
världens största malströmar, Corryvreckan,
strax norr om ön Jura i Skottland.

01:

9

Detta foto finns endast i 10 exemplar och
varje bild är handnumrerad. Mått 50×70
cm. Levereras utan ram.

5

kvar

5

kvar

02: Amber light

Arran Distillerys Mash Tun i fantastiskt ljus från
solens strålar. Bilden är tagen i April 2019.
Detta foto finns endast i 10 exemplar och varje
bild är handnumrerad.
Mått 50×70 cm. Levereras utan ram.
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03: Cleric

995:-

: Corry at Corry

995:-

r

2: Amber Light

995:-

03: Cleric

New Make som porlar ur Spirit Safe på Jura. Foto
taget i April 2019 på plats vid destilleriet på ön Jura
i Skottland. Förr kallades New Make, råspriten, för
Cleric.
Denna finns endast i 10 exemplar och varje bild är
handnumrerad.
Mått 50×70 cm. Levereras utan ram.

MALTER MAGASIN NR 14 DECEMBER 2019

23

INGVAR
..

RONDE

MALT
WHISKY

YE ARBOOK
Text: Henric Madsen
Foto: Ingvar Rönde
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Boken Malt Whisky Yearbook känner
nog de flesta till. Det är den enda årsboken som finns som avhandlar just
ämnet whisky – men författaren är
det färre som har kolla på. Faktum är
att det är många som höjer ett ögonbryn när de får reda på att han är
från Sverige.
Ingvar Rönde bor i Malmö och har
haft whisky som intresse ända sedan 80-ralet. Han blev intresserad
i drycken under en resa till Skottland med en nära vän och efter
det så kan man säga att intresset
övergick till en förälskelse.

Malt Whisky Yearbook 2020

Den enda årsboken om whisky som
finns tillänglig. Numer en branschstandard och ett måste för alla
whiskyälskare.
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blenden Chivas Regal som den bästa whiskyn. De som hade lite koll på
single malt whisky hyllade istället Macallan till skyarna.
Idén till boken är sprungen från ett
eget behov han hade där han ville ha
en årsbok där han kunde gå tillbaka i
historien.
- Under tio år så var jag delägare
i butikskedjan Naturkompaniet men
klev av 1997, berättar han. Efter det
så jobbade jag ihop med en gammal
vän med kampanjer för Svensk Turism
dvs inom publishingyrket. Men jag
kände att jag ville byta inriktning lite
men samtidigt vara kvar i samma hjulspår så då kom jag på det här med att
kombinera min hobby med mitt yrke.
- Tidigt 2004 så hade jag haft
whisky som intressen i över tjugo år
och funderade lite hur man hittar information om vad som händer till
daglig dags inom branschen, berättar
Ingvar. Visst, det fanns ju böcker men
många var inte särskilt uppdaterade
med den senaste informationen. Och
när man tittade på internet så fanns
det mycket information men det fanns
lika mycket som talade emot det. Det
var svårt att veta vem man kunde lita
på.

Som för många andra så var hans
första bekantskap med whisky en
Johnnie Walker Red Label men
han har stenkoll på när han provade sin första Single Malt.
- Jorå, jag minns exakt vilken
som var min första Single Malt
och även exakt när jag drack
den, berättar Ingvar. Det var
den andra vecka i juli 1980 och
det var en Dufftown-Glenlivet.
Jag och en kompis hade bestämt oss för att ta en paus
från studierna och tog flyget
över till London för att sedan
ta The Flying Scotsman upp
till Inverness. Där hyrde vi en Då han hade jobbat en del med
bil och åkte The Whisky Trail. publishing så hade han sett att det
fanns ju årsböcker om precis allting:
Detta var ju långt innan vapen, hundar - rubbet, men inget
whiskyturism hade blivit en om whisky. Hans idé var då att han
egen gren inom whiskybranschen, skulle skriva en årsbok om whisky - all
men några destillerier erbjöd både whisky.
rundturer och whiskyprovningar. In- Jag insåg ganska snart att det
gvar och hans vän besökte bland an- skulle bli ett för stort projekt att hålla
nat Glenfiddich, Glenlivet, Glenfarclas boken uppdaterad varje år så istället
och Strathisla.
begränsade jag mig till Malt Whisky,
- Jag minns att jag tyckte att berättar han.
det var jäkligt spännande, inte bara
- Jag anade att boken måste nog
det här med att prova whisky utan vara på engelska men om den funkaäven destillerierna och Skottland som de bra så fanns en idé om att översäthelhet. Detta var ju innan den boom ta den till svenska, franska, tyska osv.
som vi ser idag och de flesta hyllade
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Skottlands bästa whisky

Ingvar har även skrivit andra whiskyböcker. Bland annat denna från 2018
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Han började fundera på boken under
2004 och satte igång med researcharbetet.
- Jag gjorde jättemycket research där jag ägnade mer än ett år åt att
bara plöja all litteratur, allt på nätet,
men jag insåg snart att jag själv ska
inte stå för hela boken.
Han beslutade att dela upp boken i
flera olika delar. En del är artiklar av
kända författare, en del är destilleriporträtten sedan så är det statistik,
oberoende buteljerare m.m
- Det måste finnas en start på
boken, säger Ingvar, och den är de där
första artiklarna i boken och formatet
har ju hållt nu i femton år.

måste säga att han var fantastiskt generös med sina kontakter. Han kopplade bland annat ihop mig med Michael Jackson, Charles MacLean och
Helen Arthur som sedan alla bidrog
med artiklar till den första utgåvan.
Han skrev några rader om att jag var
en nyvunnen vän och att jag arbetade
med den här boken, berättar Ingvar.

I den första upplagan så fick skribenterna fria tyglar att skriva om vad de
ville och i vissa fall så resulterade det i
lite väl självförhärligande artiklar.
- Jag var ju otroligt tacksam att
dessa personer överhuvudtaget ville
vara med i boken så jag tänkte inte så
mycket kring tema på den tiden, berättar han. Men sedan utgåvan 2007
Att ha med kända författare var även så styr jag upp arbetet med en röd
en viktig del i det där första numret.
tråd.
- I den första upplaga så var det
extra viktigt att ha Idag så delar Ingvar ut uppdrag åt de
med kända namn
då ingen visste
vem jag var. Och
jag hade tur där
genom att jag kände till en man som
heter Ulf Buxrud
som bodde i samma stad som jag,
nämligen Malmö.
Runt 2002 så hade
han också haft en som ska skriva i boken.
makalös whisky- Till exempel så vet jag att Iain
provning i London Wisniewski är bra på att skriva om
i samband med den vetenskapliga sidan om whisky
sin 60 årsdag.
så jag ger ju inte honom i uppdrag att
skriva om marknadsföring av whisky i
Ingvar ringde Ulf Taiwan - vilket han inte vet ett smack
och presenterade om, skrattar Ingvar.
sig och frågade
om de kunde ta 2005 så kom den första upplagan av
en lunch så han boken ut - ’Malt Whisky Yearbook
kunde berätta om 2006’.
sin idé.
- Jag började hejvilt med att
- Under lunchen så diskuterade trycka upp 10.000 exemplar, skrattar
vi om idén och han frågade om han han. Jag trodde verkligen på boken
kunde hjälpa till på något sätt. Och jag men jag sålde endast 3.000 böcker. Så

”Ulf Buxrud var väldigt generös med
sina kontakter. Han kopplade ihop
mig med Michael Jackson, Charles
MacLean och Helen Arthur ”
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då satt jag där med en pall med osålda
böcker. Det är lite så som jag är som
person, jag går all-in i projekt. Men jag
kom till insikt att idén var det nog inte
fel på, men det var dumt att satsa så
stort från början.
Nya infallsvinklar
Den mest arbetsamma delen i boken
är destilleriporträtten. I Malt Whisky
Yearbook så har de flesta destillerier
ett porträtt där historia, buteljeringar
samt nyheter presenteras. Men i vissa
fall så har det inte hänt något nytt på
ett helt år och det är en utmaning för
Ingvar.
- Jag kan ju inte repetera samma text år från år så jag måste ju hitta

destillerier runt om i världen och ta
reda på vad som har hänt sedan sist,
säger Ingvar.
I maj börjar han skriva på den nya utgåvan och det arbetet fortgår fram
tills att tryckpressen kör igång.
- De tryckerier som jag anlitar
hatar mig, säger han skämtsamt. Jag
måste ju kunna komma med material
in i det sista. Och man kan ju inte stoppa en tryckning för då förlorar man
bara en massa pengar, men vid något
fall så har jag skickat in ändringar bara
några få timmar innan tryckningen.
Men då är det också något riktigt häftigt som bara måste med i boken.

”Fokus ligger på att kontakta alla de
cirka 590 maltdestillerierna runt om
i världen för att uppdatera mig om
vad som hänt under året ”
nya infallsvinklar. Kanske finns det en
blend som destilleriets whisky är med
i. Andra destillerier finns det ju hur
mycket som helst att skriva om, förklarar Ingvar.
Det redaktionella året
Malt Whisky Yearbook kommer ut
den första oktober varje år och lanseras i samband med The Whisky Show
i London. Ingvar arbetar sedan under
en hektisk månad med att sälja den
så mycket han kan. Han driver även
förlaget själv så jobbet med att återkoppla till gamla kunder och att jaga
rätt på nya gör han själv. Sedan i november – december så börjar arbetet
med nästa bok.
- Jag gör research från december till början på maj där fokus ligger
på att kontakta alla de cirka 590 malt30 MALTER MAGASIN NR 14 DECEMBER 2019

Det värsta scenariot var för något år
sedan då Diageo kontaktade Ingvar.
- Det vara bara några veckor efter att tryckningen hade skett så meddelade Diageo mig att Nick Morgan var
tillgänglig för en intervju angående ett
spännande projekt. Under samtalet
med Nick så kommer det fram att de
har beslutat att öppna Brora och Port
Ellen igen, skrattar Ingvar. Dagen efter
meddelade Iain MacLeod att de skulle öppna Roebank. Det var det värsta
minnet när det gäller missade nyheter
i boken.
- Men jag jagar även nya destillerier, vilket inte är helt lätt. Och jag
är den första att erkänna att även om
boken innehåller 590 destillerier så
är inte hela världens destillerier med,
det finns en rad som jag har missat,
klargör han.
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Det finns en uppsjö av destillerier runt
om i världen som startar utan buller
och bång. De kör igång med sin produktion småskaligt och ibland så vet
man inte att de finns förens man ser
något som är buteljerat av dem. Men
det är ju här som denna årsbok verkligen fyller sitt syfte. När man tittar
tillbaka i den första utgåvan så kan
man följa denna otroliga utveckling av
destillerier över världen. Då, 2005, så
var det blott två destillerier vardera i
Tyskland och Frankrike. Idag finns det
femtiofem i Tyskland och trettiofyra
i Frankrike. USA är ju som alltid värst

Whiskyminnen
De största upplevelserna på Ingvars
whiskyresa är inte då han har fått
smaka exklusiv whisky såsom Mortlach 75 år, utan de är upplevelserna
och möten med människorna.
- De starkaste upplevelserna är
ofta hämtade från lagerhus runt om
i världen, berättar han. När man står
tillsammans med den som har gjort
denna fantastiska whisky och man får
uppleva passionen och glädjen de har
för sina produkter. Som då vi stod i lagerhuset på Amrut tillsammans med
Aschok och han drog upp en dram

”En 12 årig Highland Park vid
Yesnabys klippor tillsammans med
Martin Markvardsen och Gerry Tosh är
ett av mina starkaste whiskyminnen”
med sina 121 destillerier idag mot sex
stycken 2006.
- Det har ju exploderat fullständigt men det är ju också en förutsättning att man ska kunna skriva
en årsbok, just att det händer så jäkla
mycket, säger Ingvar.

som visade sig vara den då ej buteljerade Amrut Rye. Ett annat minne är
från Kavalans lagerhus på våning fyra
i en 42 graders värme som gjorde att
man svettades så mycket att skjorta
bliv förstörd men jag fick också prova
deras äldsta whisky.

Blended Malts
En trend inom whisky som man kan
se är på framfart är blended malts
– en whisky som innehåller single
malt från flera destillerier men ingen
grainwhisky. Från Skottland så har ju
Monkey Shoulder lanserats på stor
front runt om i världen och är en favorit hos många bartender.
- I Sverige så är ju Selected Malts
Zippin Whisky ett lysande exempel på
en bra Blended Malt som verkligen är
god, säger Ingvar. Det gäller dock att
kommunicera till kunderna vad det är,
och det är väl det som är svårt i många
fall.

Ingvars starkaste upplevelsen kommer dock inte från ett lagerhus med
en superexklusiv whisky i glaset.
- Den starkaste upplevelsen
som står längst upp på min lista är
en 12 årig Highland Park vid Yesnabys klippor tillsammans med Martin
Markvardsen och Gerry Tosh. Där och
då upplevde man verkligen hela essensen om vad som är Orkney, avslutar Ingvar.
Du köper Malt Whisky Yearbook enklast direkt från källan:
www.maltwhiskyyearbook.com
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Tre juliga drinkar
från The Macallan!
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THE CLOOTIE
Clootie Dumpling är en traditionell efterrätt i det
Skotska köket. Det först receptet på Clootie Dumping dök upp redan 1747. Macallan har hämtat
inspiration från detta bakverk när de skapade
denna drink.
INGREDIENSER
20ml kanel, enbär och stjärnanis sirap
Några droppar orange bitters
Några droppar Angostura bitters
50ml The Macallan Lumina
En skiva torkad plommon som garnering
METOD
Använd ett mixerglas:
Häll i sirapen och tillsätt bitters
Tillsätt 50ml The Macallan Lumina
Fyll glaset med is och rör om i 20 sekunder
Häll över i ett rocksglas fyllt med is
Dekorerar med det torkade plommonet
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THE SPEYSIDE FLIP
Skapad av teamet som jobbar på The Macallan
Bar, denna maffiga drink är ett motgift mot
vintersäsongen.
INGREDIENSER
1 helt ägg
40ml milk stout
20ml Pedro Ximenez sherry
10ml apelsinolja
40ml Sherry Oak 12 år
Riven mörk choklad
METOD
Knäck ägget i shakern
Tillsätt 40ml milk stout
Tillsätt 20ml Pedro Ximenez sherry
Tillsätt 10ml apelsinolja
Tillsätt 40ml Sherry Oak 12 år
Skaka först utan is tillsätt sedan is och skaka igen
Sila över till ett Calabrese glas
Garnera med den rivna chokladen
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THE GLOAMING SUNSET
Det skotska ordet ’Gloaming’ betyder ungefär
solnedgångensljus. Denna cocktail är en hyllning
till ordet och en perfekt drink att ha precis vid
solnedgången.
INGREDIENSER
100ml torr äppelcider
10ml Kryddsalvia, rosmarin och timjanolja
10ml citronolja
50ml Double Cask 12 år
METOD
Tillsätt alla ingredienser i ett glas, förutom
whiskyn.
Tillsätt 50ml Double Cask 12 år
Garnera med skalet av en citron, torkat äpple och
kryddnejlika
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The Perfec

by Mr Rich

Text: Henr
Foto: Whisky
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Mr Richard Gooding
8/28/1946 - 6/1/2014
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Under december 2019 så presenterades nyheten att en av världens största privata samlingar av Single Malt
Whisky ska sälja på auktion. Vid två
tillfällen under 2020 så kommer siten
Whisky Auctioneer att auktionera ut
3,900 flaskor av de mest sällsynta buteljering man kan tänka sig.
Det finns en rad stora samlingar runt
om i världen, men de flesta är kända
bland whiskykännare. Ibland har den
som samlar tagit hjälp av någon av de
stora namnen för att få tips och råd
inför inköp eller hur de ska tänka vid
införskaffandet för att få en så komplett samling som möjligt.
Men samlingen som nu har sett dagens ljus har varit dold i skuggorna.
Endast några få har vetat om dess
magnifika bredd och sällsynthet.
Vem är det då som har lyckats skaffa
sig denna häpnadsväckande samling
och, i stort sett, hållit den hemlig?
Han som ägnade 25 år på att skapa
denna samling hette Mr Richard Gooding – en amerikansk whiskyälskare
som bodde i Cherry Hills Village, strax
söder om Denver, Colorado. Mr Gooding dog efter en utdragen kamp mot
malignt melanom 2014.
Men hur lyckas men bygga upp en
samling av 3900 flaskor av det mest
sällsynta som finns buteljerat? För det
första så behöver man mycket pengar, och just detta var inget större problem för Mr Gooding.
Han hade nämligen en ganska intressant bakgrund. Hans farfar, James A.
Gooding, grundade Pepsi Cola Bottling Company of Denver 1936. Notera
att det inte är själva PepsiCo utan en
fristående del som sköter buteljeringen. PepsiCo tillverkar själva drycken
’Pepsi Cola’ och säljer det sedan till

en buteljerare som sköter just buteljering och distributionen av drycken.
Mr Goodings farfar byggde upp ett
nätverk över hela Colorado. När han
avgick som VD så lämnade han över
ägandet till sin son, Mr Goodling far.
Han i sin tur byggde vidare på företaget så det skötte distributionen även i
angränsade stater. 1979 fick Mr Gooding ta över tyglarna från sin far och
han drev företaget fram till 1988 då
han valde att sälja hela företaget till
PepsiCo för en rejäl summa pengar –
en summa som gjorde att han kunde
fokusera på filantropi, språk, resor,
båtdesign och whisky.

Målet var en flaska av allt som
någonsin har blivit buteljerat
– Den Perfekta Samlingen –

Mr Gooding´s Perfect Collection
När Mr Gooding började sin samling så
hade han till stor del samma utgångspunkt som många andra som börjar
samla, han ville ha minst en flaska
från alla destillerier. Men i motsatts
till många andra så hade han möjligheten att äga ett eget privatplan med
en egen pilot – detta möjliggjorde att
han kunde enkelt flyga till och från
Skottland och Irland mellan 15 – 20
gånger. Alla gånger handlade det om
att köpa whisky – endera från destillerierna direkt eller från aktioner.
Detta gjorde också att hans sätt att
samla ändrades från en flaska av varje destilleri till en flaska av allt som
någonsin har blivit producerat – Den
Perfekta Samlingen – Mr Gooding´s
Perfect Collection.
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I och med hans tragiska bortgång så
stod samlingen orörd i ett antal år.
Men då värdet på flaskorna är enormt
så började familjen fundera på en
eventuell försäljning.

officiella destilleriutgåvor utan han
har också samlat på oberoende buteljerare. Detta möjliggör att man skulle kunna hålla provningar där man
kan göra horisontella provningar av
till exempel Mortlach 1966, men i en
rad olika buteljeringar. Vilket väldigt
få har haft möjligheten att göra. Även
makalösa vertikalprovningar där man
nästan skulle kunna prova ett destilleris hela livslängd – från första till sista
flaskan. Makalöst. Fantastiskt.

Johnny McMillan, spritinköpare på
anrika Berry, Bros & Rudd i London
fick reda på denna samling genom en
bekant i Arkansas. Denna vän driver
ett destilleri i USA och han kände en
person som ville sälja lite whisky och
han frågade Johnny om han kunde
hjälpa till.
Höga priser under 2019
Under 2019 så har vi kunnat läsa om
McMillan i sin tur antog att det kanske flera otroliga rekordpriser på whisky.
rörde sig om tio – tjugo flaskor, men Man kan säga att denna samling är
själva toppen på det berget då de flaskor som betingat högst pris på auktioner ingår i denna samling.

Mr Goodings favoritdram var
Black Bowmore 1964 29 Year
Old 1st Edition

Auktionshuset har värderat Mr Goodings samling till £7 – 8 miljoner
pund, alltså ungefär 85 – 100 miljoner
kronor, men då vi tidigare har sett att
priserna fortfarande ökar så kan den
listan som han fick skickade till sig summan stiga ytteliggare med några
innehöll fler än 3,500 flaskor. Och det miljoner.
var inte vilka flaskor som helst - Macallan 1926 Fine & Rare, Macallan Va- Grundare av Whisky Auctioneer Iain
lerio 1926, tio flaskor av Laphroaig 40 McClune sade följande om denna
år, Glenfiddich 1937, Springbank 1919 samling:
Balvenie 50yo, 1967 Largiemeanoch
-Detta whiskybibliotek är fyllt
med mera, med mera.
av väldigt unika flaskor där varje butelj har granskats och kontrollerats
Han i sin tur skickad listan till sin kom- hur dess skick samt äkthet är. Bland
panjon och vän Angus MacRaild som dessa 3,900 flaskorna så finns för övockså han chockades över denna ma- rigt den största Macallan samlingen
kalösa samling.
som någonsin sålt vid en auktion.
- När man gick igenom listan
så insåg man att han som har skapat Till sin hjälp för att göra denna genomdenna samling har både köpt whisky gång av samlingens äkthet så kallades
som han älskade och whisky som är de som först fick nys om samlingen
väldigt åtråvärda på marknaden.
Johnny McMillan och Angus MacRaild,
samt andra experter så som Becky PaDen välkända journalisten och whisky- skin och Charles Maclean. Och de kan
författaren Charles Maclean noterade med sina kunskaper samt dokumenockså att här kunde man skapa fantas- tation garantera att alla flaskor är oritiska provningar.
ginal och att etiketterna håller högsta
- Mr Gooding har inte bara köpt kvalitet fortfarande.

46 MALTER MAGASIN NR 14 DECEMBER 2019

MALTER MAGASIN NR 14 DECEMBER 2019

47

The Macallan Valerio Adami 1926 60 Year Old

Såldes senast på auktion 2018 och var då den dyraste whisky som någonsin sålts på auktion.
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The Balvenie 1937 50yo

Du som har läst vår intervju med Mark Reynier vet att det var en sådan här
Balvenie han vann i ett lotteri hos Jack Milroy. Mark minns att han tänkte ”A whisky worth a 1,000 pounds, bloody hell, that’s extraordinary”
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The Macallan 1926 Fine & Rare 60 Year Old

Idag den dyraste whiskyn som någonsin sålts på auktion.
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Springbank 1919 50 Year Old

En av endast 24 flaskor som någonsin buteljerats.
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Intressant för andra samlare
Det som gör samlingen väldigt intressant för andra samlare är att här har
de chansen att eventuellt färdigställa
sina samlingar. Det är denna aspekt
som också talar för att priserna kommer att bli höga på flaskorna – om
man bara saknar The Macallan 1944
så är ju detta det tillfället man kanske
har väntat på, och då finns det ingen
gräns vad man är villig att betala.
En annan aspekt på ett eventuellt
kommande prisrally är den asiatiska
marknaden. Vad man kan se så har
priser på auktioner i till exempel Hong
Kong stigit rejält – det finns en viss
status att dricka extremt dyr whisky
och säkerligen är det många bulvaner
i Europa som kommer att buda åt rika
herrar och damer i Asien.

AUKTIONENS HÖJDPUNKTER
The Macallan 1926 Fine & Rare 60 Year Old - Idag den dyraste
whiskyn som någonsin sålts på auktion.
The Macallan Valerio Adami 1926 60 Year Old - Såldes senast på
auktion 2018 och var då den dyraste whisyn någonsin såld på auktion.
The Macallan 50 Year Old Lalique Six Pillars Collection - En komplett samling av Macallans och Lalique’s samarbete.
Springbank 1919 50 Year Old - En av endast 24 flaskor som någonsin buteljerats.
Glenfiddich 1937 Rare Collection 64 Year Old - Den äldsta och mest
sällsynta exemplaret av The Glenfiddich. En av endast 61 6flaskor
som någonsin buteljerats.
Bowmore 1964 Black Bowmore 29 Year Old 1st Edition - Mr Gooding’s favorit whisky. Auktionen kommer också att innehålla The
1964 Bowmore Trilogy - Black, White and Gold: Oloroso, Bourbon
och Fino fat, samt den oerhört sällsynta Bowmore 1967 Lairgiemeanoch 12 Year Old.
O.O. Old Orkney Real Liqueur Whisky circa 1940s - En snudd på
unik flaska från det nu nedlagda Orkney destilleriet Stromness Distillery
Dallas Dhu 1921 Single Cask 64 Year Old - En historisk raritet som
aldrig tidigare har sålts på auktion.

Auktionen The Perfect Collection by Mr Richard Gooding
kommer att genomföras vid två tillfällen under 2020. Den första av
de två pågår mellan den 7 till den 17 februari och den andra mellan
den 10 till den 20 april 2020.
Läs mer och anmäl dig för vidare information på https://www.
whiskyauctioneer.com/
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Text: Henric Madsen
Foto: Vallein Tercinier
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2012 så skulle jag, Henric Madsen –
Chefredaktör på Malter Magasin, åka
på en resa till Paris. Väl bevandrad i
whisky så tänkte jag passa på att botanisera bland Cognac istället när jag
ändå var i Frankrike.

Väl på plats i Paris så gick jag med raska steg mot Maison Du Whisky och
inhandlade en butelj Vallein- Tercinier
’Hors-d’Age’ – och det var faktiskt en
av de bästa cognac jag dittills hade
smakat.

Bland dessa 30 så var det ett cognacshus som stod ut mer än resten och det
var Vallein- Tercinier. Serge beskrev
cognacen från Vallein- Tercinier som
ett riktigt malt-alternativ och hyllade
deras ’Hors-d’Age’ – där den yngsta
beståndsdelen var 40 år och en flaska
kostade drygt 100 euro.

Man kan säga att cirkeln slöts i september i år när jag på Whisky Live i
Paris stod och pratade med ägarinnan
Catherine Roudier-Tercinier och Serge Valentin dyker upp bredvid mig –
jag passar då på att berätta att det är
hans förtjänst att jag överhuvudtaget
fick vetskap om detta fantastiska lilla

Vallein-Tercinier Cognac

Gården Domaine des Forges i Chermignac har varit i familjens ägo sedan
1791.
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Anrikt Cognacshus
Deras historia är rik, men ibland lite
rörig men om man i korta drag så ser
deras bakgrund ut som följande.
Den ena delen av familjen Vallein-Tercinier kan spåra sin närvaro i Saintonge-regionen ända tillbaka till 1480
då Robin Tercinier slog sig ned här så
bör man börja historien om cognacshuset vid 1791. Det var då Louis Vallein köpte gården Domaine des Forges
- gården där de än idag producerar sin
cognac.

taget var avgörande för dess framtid.
Han utvecklade nämligen nya affärsområden över hela Europa, inklusive
Tjeckoslovakien, Finland, Tyskland,
Storbritannien med flera.
1947 så anslöt sig Louis son Robert
Tercinier till företaget och under 30 år
producerade destilleriets åtta kopparpannor fantastisk sprit åt familjeföretaget.

Men vid mitten av 80-talet så började en tuffare period och de behövde
söka nya marknader. Nu satte de foLouis fick senare en son, Napoleon kus på Asien och tack vare sin rika hissom utvecklade gården till att bli ett torik och sitt stora utbud så lyckades
vinhus. Hans son Georges Vallein fort- etablera sig starkt direkt från start.

De producerar endast 15 000
flaskor per år - men buteljerar
över 300 000.
satte i sin pappas fotspår och 1850
grundade han ett handelsbolag som
till stor del sysslade med vin -och
spritexport. Han började även att destillera gårdens vin till cognac.
George fick två barn, Edith och Paul.
Paul förde företaget vidare 1920 när
han köpte det redan då anrika företaget Camille Dupuis. Han använde cognacen som hans far hade producerat
och skapade egna blandningar som
han buteljerade.

De valde också att strypa tillgången
till andra marknader och exporterade
bara till en handfull länder inom Europa.
Under åren så hade Robert Tercinier
blivit pappa till Louis och Catherine
Tercinier och vid 1990 så beslutades
de att de skulle dela upp företaget
mellan sig. Louis fick ansvaret för produktionssidan och Catherine tog hand
om den kommersiella delen. Bägge
var stolta över att följa sina förfäder.
1992 så fick de rättigheterna att distribuera Pierre Balmain eftersökta cognac och detta öppnade upp nya säljkanaler över hela världen.

Hans syster, Edith, gifte sig och fick en
son, Louis Tercinier (Georges sonson),
som fortsatte familjetraditionen genom att efter första världskriget börja
arbeta hos sin farbror Paul.
Exceptionell ålder
Vi whiskydrickare är ju vana vid att
Det Louis Tercinier gjorde med före- se lagringstider på 12, 18, 25 och 30
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Buteljerare

Förutom att tillverka cognac så buteljerar de också. Dels åt sig själva men
också åt andra producenter.
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år. Ibland äldre men då är ju priserna galna. 2017 så buteljerade Vallerin-Terciner en hyllningbuteljering till
Paul Valleins minne och de valde då
en cognac som var destillerad under
andra världskriget – den var snudd
på åttio år gammal – men fortfarande prisvärd med sina 380 euro, cirka
4000 kronor
- Vi lagrar ju vår cognac under
väldigt lång tid, vilket man främst kan
se vid våra single cask buteljeringar.
Vår hyllning till Paul Vallein är ju lag-

på tre olika ben. För det första så producera de sin egna cognac Vallein-Tercinier. För det andra så är de fatmäklare där de köper och säljer fat med
cognac och för det tredje så är de en
buteljerare åt andra företag.
- Även om vi är stolta över vår
cognac så är det en väldigt liten produktion på endast 15 000 flaskor per
år, säger Stephane. Det som ser till att
lamporna lyser och att maten står på
bordet är vår buteljeringsanläggning.
Vi har byggt en stor buteljeringsan-

Batch 40 - Tribute to Paul
Vallein. En cognac som är lagrad i nästan 80 år!
rad i snudd på åttio år, berättar Stephane. Oftast när sprit är lagrad så
länge så har eken tagit över smakprofilen. Orsaken till att detta inte händer
med vår cognac är att våra källare är
byggda i lerjord. Denna lerjord gör att
vi har en högre fuktighet än vanligt
som gör att vi kan lagra cognac längre
med väldigt bra resultat.
Ibland när de provar fat så upptäcker
de att cognacen är perfekt men att
det inte passar att buteljera den. Då
flyttar de över cognacen från fat till
stora glasflaskor, damejeanner.
- Vi gör denna flytt för att stoppa lagringen, berättar Stephane. Idag
har vi damejeanner med cognac från
1920, 1930, 1940. Där dessa lagras
kallar vi lite skämtsamt för ’paradiset
på gården’. Tyvärr är dessa inte till salu
utan det är vårt flytande familjearkiv.

läggning där vi arbetar med en rad
andra företag för att buteljera deras
produkter. Vi har idag en kapacitet på
över 300 000 flaskor per år.
Intresset från nästa generation att driva företaget vidare har dessvärre varit
svalt, men för två år sedan så började
Louis Tercinier son att jobba hos dem
för att lära sig alla aspekter.
- Det är otroligt skönt, suckar
Stephane lättat. Vi var lite oroliga att
vi skulle bli tvungna att sälja, men nu
är framtiden säkrad.

Mer än bara väldigt bra cognac
Man kan säga att företaget idag står
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Vallein-Tercinier Cognac

Åtta kopparpannor som de destillerar
både sin egen cognac men också har
en stor legoproduktion-
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”This is a malternative house.
Between a 1966 Bowmore and
a 1972 Caperdonich, only less
expensive.”
- Serge Valentine om Vallein-Tercinier ’Hors-d’Age’
VALLEIN-TERCINIER HORS d’Age
42%

Hors d’Age är en blandning av Cognac mellan
30 till 65år. Vallen-Tercinier´s Hors d’Age är
garanterat minst 40 år och påminner mer om
en elegant och vällagrad whisky än en cognac.

VALLEIN-TERCINIER Small Batch 46°
46%

Här har Vallein-Tercinier verkligen lyssnat på
sina kunder. De har skapat en modern cognac
som är buteljerad vid 46% och ej är varken
kylfiltrerad eller färgad. Att den är en blandning av 25årig Fins Bois och 15 årig Bons Bois
skadar inte heller! Ett modernt mästerverk!

Vallein-Tercinier Lot 40 Hommage Cognac
49,7%

Snudd på 80-årig cognac som destillerades
under brinnande världskrig! Detta är en hyllning till grundarens son - magiska droppar
som fortfarande är pigga och fruktiga.
Pris? Endast cirka 5000 kronor flaskan!
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