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Diplomático-rommit Horeca-myynnissä:
Reserva Exclusiva | Mantuano | Planas | Single Vintage | Ambassador
Tiedustelut: hello@handpicked.fi handpicked.fi

Alkoholkonsumtion under 
graviditeten kan skada barnet.

Nyhet!

selección de familia

diplomático
selección de familia

#81345  |  Alk. 43%  |  700 ml  |  625:-

Vårt senaste tillskott är en lite torrare rom men med bibehållen sötma 
och finess. Inbjudande och komplex doft av vanilj, torkad frukt, mörk 
choklad och en fräsch hint av pomerans. Smaken är elegant med toner
av choklad,  frisk citrus, ingefära, tropisk frukt och lakrits. 
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Barn som får alkohol hemma dricker
sig berusade oftare än andra barn.

Crafted by expertise,
Perfected by  Speyside.

 Elegant rökighet.
Glen Moray – Peated Single Malt har en fruktig smak med tydlig fatkaraktär och rökighet. 

Inslag av gula päron, honung, marsipan, apelsin, ceder och vanilj kan också skönjas. Serveras rumstempererad.

Art nr: 446   Strl: 70 cl    Alk: 40%       299 kr 
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KÖP BILJETT 

ÅLDERSGRÄNS 20 ÅR

www.olochwhisky.se

LÖRDAG SLUTSÅLD
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Okej, låt oss prata om den stora 
elefanten i rummet. Den där enor-
ma öldoftande elefanten som har fått 
namnet Covid-19 a.k.a Coronoviruset. 

Trodde du på allvar att du skulle slip-
pa att läsa om det i denna blaska? Då 
trodde du fel! 

Det är ju oundvikligt att inte nämna 
Coronaviruset och dess spridning över 
världen. För bara några veckor sedan 
var det ett lokalt problem i en stad 
fjärran från oss här i Sverige – men nu 
påverkar viruset vår vardag på riktigt.

För min egen del så har det främst på-
verkat valet om att inte ge mig ut att 
resa just nu. Tyvärr så blev en resa till 
Irland inställd och även vårt deltagan-
de på Rommässan kommer att stry-
kas. 

Men om man lyfter blicken och tit-
tar ut över Sverige och Europa så ser 
man nu hur denna rädsla för att resa 
påverkar hela branschen. Den stora 
vinmässan i Düsseldorf, ProWein, har 
skjutits på framtiden – likaså Malmö 
Öl- och whisky.

Vi har fått rapporter om att flera sto-
ra whiskyföretag har stoppat sina 
representanter från att resa eller att 
vara med på mässor och större eve-
nemang.

h e n r i c  m a d s e n
Chefredaktör

Låt oss prata om
elefanten i rummet

Även om det är dystra tider så finns 
det ett ljus i mörkret för oss som ändå 
vill utforska smaker och dofter. I näs-
ta nummer så kommer vi att guida 
dig i hur man har den perfekta hem-
maprovningen, men vi kan redan nu 
rekommendera hur du i all enkelhet 
fixar en trygg provning i hemmets 
trygga vrå.

På Systembolaget finns några stycken 
bra Tasting Packs där du kan köpa ett 
litet paket med flera olika buteljering-
ar i ett och samma paket. 

Loch Lomond Taster Pack är ett så-
dant paket – det innehåller en bra mix 
av Loch Lomonds whisky i stigande 
ålder. Loch Lomond Original, Loch Lo-
mond 12 år, Loch Lomond 15 år och 
Loch Lomond 18 år.

Om du föredrar rom istället så finns 
Plantation Experience. Det är ett 
provningspaket med sex olika sorter 
från Plantation som präglas av sitt 
hemland och tar med provsmakaren 
på en spännande och uttrycksfull sma-
kresa av terroir och dubbellagring.

När väl whiskyn eller rommen är säk-
rad så se till att ni använder likadana 
glas. Titta, dofta, smaka, analysera 
och njut!

Nu till det viktigaste: Ta hand om dig 
så hörs vi av i nästa nummer!
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nyheter

För att fira 20-årjubileumet av Ardbegs 
kommitté introduceras en ny limiterad 
specialutgåva, Ardbeg Blaaack Commit-
tee. Den är speciellt framtagen för att hylla 
kommittémedlemmarna. 
Det är första gången som 
destilleriet har slutlagrat 
whisky på fat som innehål-
lit Pinot Noir och som bu-
teljerats på flaskor i mörkt 
svart glas. Ardbeg Blaaack 
Committee lanseras i en 
begränsad upplaga på 
systembolaget.se den 12 
mars

Varje år släpper Ardbeg 
en limiterad utgåva och 
årets lansering – Ardbeg 
Blaaack Committee - är 
något alldeles extra.  Den 
har tagits fram som en hyll-
ning till Ardbegs kommitte-
medlemmar, som i år firar 
20-årsjubileum. Ardbegs 
kommitté består av över 
100 000 trogna Ardebe-
gsfans och whiskyälskare 
världen över, som under 20 
år stolt har demonstrerat 
sin normbrytande whisky-
preferens genom att sprida 
ordet, vilket har resulterat i 
fler medlemmar.   

– Ardbegs kommittémedlemmar finns över 
hela världen och under 20 år har de stolt 
representerat Ardbeg. Med Ardbeg Blaaack 
Committee vill vi hylla alla våra lojala fans 
som vågar vara lite vilda, säger Mickey 

Ardbeg hyllar sina svarta får med 
en specialutgåva:

Ardbeg Blaaack Committee
Heads, Ardbeg Destillery Manager.  
Inför årets limiterade upplaga har Ardbeg 
för första gången i historien lagrat whisky 
på Pinot Noir-fat från Nya Zeeland. Ardbeg 

har också för första gången 
buteljerat whisky på flaskor 
i mörkt svart glas, som syf-
tar till medlemmarna, de så 
kallade ”black sheeps”.

– Ardbeg Blaaack Com-
mittee sammanflätar sam-
metslena sommarfrukter 
och surkörsbär med en 
djup prägel av sot och Ard-
begs karaktäristiska rökig-
het. Det är den perfekta 
whiskyn för vår legenda-
riska kommitté att gemen-
samt skåla med, säger Dr 
Bill Lumsden, Ardbeg Di-
rector of Whisky Creation. 

Ardbeg Blaaack Committee 
finns i begränsad upplaga 
för Ardbegs kommittémed-
lemmar, samt på systembo-
laget.se från klockan 10.00 
den 12 mars 2020. 

Artikelnummer: 40413
Pris: 1199kr
Alkohol: 50,7%
Volym: 700ml

Ardbeg Blaaack Committee är icke kylfiltre-
rad och buteljerad vid 50,7 % ABV.
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Med sitt stora fokus på hantverket tillhör 
tequilatillverkaren Olmeca Altos den ab-
soluta världstoppen. I Drinks International 
Annual brand report 2019 hamnade Ol-
meca Altos tequila på första plats som den 
bästa tequilan för den populära drinken 
Margarita. Nu kommer för första gången en 
av deras mest exklusiva tequila till Sverige 
– Olmeca Altos Barrel Reserve.

Olmeca Altos Barrel Reserve har en bas av 
Olmeca Altos Reposado samt en Olmeca Al-
tos som legat på franska ekfat som tidigare 
innehållit chardonnayvin. Som kronan på 
verket har blandningen krönts av en femår-
igt lagrad Olmeca Altos där all agave är pres-
sad med en Tahona (ett två ton tungt sten-
hjul som långsamt rullas över den nybakade 
agaven).

Förutom att njutas på egen hand eller i en 
lyxig Margarita eller Paloma, passar denna 
tequila utomordentligt till fisk och skaldjur 
som ostron, fish tacos eller ceviche.

Endast 300 flaskor av den exklusiva tequilan 
kommer till Sverige. Förutom att den kan av-
njutas på El Duderino från den 17 februari så 
kommer den att finnas tillgänglig att köpas 
via Systembolagets beställningssortiment.

-Till att börja med ska man alltid använda en 
tequila som håller hög kvalitet som hjälper 
till att lyfta de andra ingredienserna i drin-
ken. Här gäller det att hitta en bra balans 
mellan syra, sötma och sälta, säger Björn 
Kjellberg, Brand Ambassador för Olmeca Al-
tos.

Olmeca Altos Barrel Reserve – 
förstklassig tequila i unik tappning 

kommer till Sverige

Douglas Laing att de släpper den äldsta 
oberoende buteljeringen av Port Ellen nå-
gonsin – 40 år. Den ingår i deras serie XOP 
The Black Series och är destillerad decem-
ber 1979 och buteljerad i januari 2020.

Whiskyn har lagrats på en refill butt (sher-
ry?) och enligt Douglas Laing så är denna 
buteljering handfylld vid fatstyrka på 49,6%. 
Den är varken kylfiltrerade eller färgad med 
sockerkulör.

För att styrka dess äkthet samt kvalitets-
säkra varje flaska så har Douglas Laing’s 
Ordförande, Fred Laing, och deras Director 
of Whisky, Cara Laing, personligen signerat 
varje etikett.

Cara Laing sade följande om denna butelje-
ring: Port Ellen är defenitivt ett av familjen 
Laings favorit destillerier. Det var min far-
fars – vår grundare- favorit whisky och en en 
whisky som jag och min far Fred har njutit av 
tillsammans vid så många speciella tillfällen.

Endast 299 flaskor finns tillgängliga i Europa 
samt Asien och prislappen ligger på £3500.

Douglas Laing släpper
40 årig Port Ellen
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nyheter
Mackmyra Svensk Whisky startade för 20 
år sedan med visionen att bidra med en ny 
generation av whisky och sätta Sverige på 
den internationella whiskykartan. 

Med önskan att hitta nya exklusiva smak-
kombinationer tog master blender Angela 
D’Orazios fram en single malt whisky som 
slutlagrats på fat mättade med en blandning 
av utsökta japanska gröna teblad. Mackmy-
ra Grönt Te är en av destilleriets mest inn-
ovativa skapelser hittills och finns tillgänglig 
i begränsad upplaga på Systembolaget från 
den 27 mars 2020.

– Det har varit ett sant nöje att få sätta 
whiskyns gränser på prov och skapa vårens 
säsongswhisky tillsammans med Yuko Ono 
som har de finaste japanska tebladen. Jag är 
rörd över att jag fick möjligheten att förena 
min favoritsmak, grönt te från Japan, med 
min stora passion – whisky, trots att något 
liknande aldrig tidigare gjorts

Mackmyra Grönt Te är en elegant, svensk 
single malt whisky som lagrats i 19 månader 
huvudsakligen på Angelas blandning av de 
finaste gröna årgångstebladen från Japan 
som har mättat fatet, vilket ger en mjukt 
kryddig och smakrik whisky med fruktig 
och blommig textur med fin vanilj, örtiga 
gröna tetoner, en lätt kryddighet och gröna 
äpplen. Doften är kryddig, blommig, bärig 
(skogsbär), fruktig av torkade druvor, citrus 
och päron med gröna tetoner, vitpeppar och 
rostad vanilj.

– Att producera japanska teer är på många 
sätt likt whiskyproduktionen med samma 
värderingar gällande kvalitet och smak- och 
doftupplevelser. Vi är noga med att ta hand 

Jever är ett av Tysklands absolut mest kän-
da bryggerier och varumärken. Nu släpps 
denna humliga och ikonisk pilsner på en 
helt nydesignad 33 cl burk på Systembola-
get. 

Jever är ett av Tysklands absolut mest kända 
ölvarumärken och bryggs sedan 1848 bryggs 
i den lilla nordtyska byn Jever vid bryggeriet 
Friesisches Brauhaus zu Jever.

Vattnet från brunnen är ovanligt mjukt (lågt 
PH-värde) och rent. Jever representerar en 
tysk pilsnerstil där humlen lyfts fram tydligt 
och markerat. Jever har en IBU (Internatio-
nal Bitter Unit) på 40 vilket är relativt högt 
för att vara en lageröl. Jever är en pilsner 
med tydlig humlekaraktär!

Jever Pilsener
Alkoholhalt: 4.9%
Pris: 11.90 kr (+pant)
Artikelnummer: 150615
Lansering: 2 mars 2020

Mackmyras nya säsongswhisky 
hämtar inspiration från

Japans tekultur

Jever Pilsener – klassisk 
tysk pilsner på burk

om våra råvaror och det kändes tryggt att 
leverera våra japanska teer till Angela. Sam-
arbetet var roligt och mycket lärorikt och jag 
är glad över att japanskt te kan lyftas och 
användas som smakhöjare på ett nytt sätt. 
Mackmyra Grönt Te höjer teets karaktär, 
vilket ger whiskyn en spännande doft- och 
smakupplevelse av Japan och Sverige, säger 
Yuko Ono, certifierad japansk terådgivare 
Yuko Ono Sthlm.

Mackmyras säsongswhisky Grönt Te lanse-
ras på Systembolaget den 27 mars 2019.

Mackmyra Grönt te
Volym: 700 ml
Alkohol: 46,1 %
Pris: 600 kronor
Artikelnummer: 40310-01
Lanseringsdatum: 27 mars 2020
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I över 20 år har Sverige varit producent av 
single malt whisky. För att fira detta släpper 
Selected Malts en serie med svensk single 
malt whisky under namnet The Selected 
Swedes.

De har valt ut tre helt olika fat från Box De-
stilleri som alla känns representativa för hur 
bra svensk single malt är idag. I serien vill de 
visa upp vilka variationer, mångsidighet och 
kvalitet de svenska destillerierna kan visa 
upp.

De menar att dessa releaser är en bit av vår 
svenska whiskyhistoria och ett sätt för Selec-
ted Malts att hylla den svenska whiskyindu-
strin som trots sina drygt 20 år i produktion 
ändå bara är i början av sin karriär. De är 
stolta över att som oberoende buteljerare 
kunna erbjuda dessa grymma fat.

Lanseringsdatumen är 26/2 för Sherry Cask, 
10/3 Virgin Oak samt den 1/4 Islay Cask

Ö-whiskyn Jura storsatsar på Sverige. 
Nya 10-åringen lanseras i fasta sortimen-
tet på Systembolaget. Från 2 mars finns 
maltwhiskyn i 177 butiker. Tidigare har den 
funnits i beställningssortimentet och ett få-
tal butiker.

– Äntligen får svenska folket ta del av nya 
Jura på allvar, säger Martina Talmet, pro-
duktchef på Arcus. Responsen på mässor 
har varit bra, whiskyn är balanserad och den 
nya rökiga profilen har tagits emot väl.

Jura är en ö i den hebridiska arkipelagen 
längs Skottlands västkust. Grannön heter 
Islay, känd för sin rökiga maltwhisky. När 
destilleriet gjorde om hela sitt utbud våren 
2018 ökades rökinslaget i whiskyn, förklarar 
Juras blender Gregg Glass:

– Jura är ju en öwhisky och har rätt breda 
lager av torvrökig whisky. Så det var närmast 
självklart att ge Jura en rökigare profil. Som 
folk förväntar sig när de kommer till öarna. 
Man känner igen 10-åringen från förr men 
den nya versionen har mer stadga samtidigt 

Selected Malts Selected 
Swedes: En hyllning till 

Svensk whisky

Storsatsning på Jura 10 år
som den goda frukten finns där.

10-åringen lagras på amerikanska bourbon 
barrels större delen av tiden. Mot slutet flyt-
tas innehållet till oloroso sherry butts för en 
slutputs.

– Nya Jura är betydligt tuffare än den rätt 
snälla föregångaren, säger Gregg Glass. Vi 
har lagt in en hel del rökwhiskyfat i mixen. 
Det här är en 10-åring med ryggrad.

Enligt Gregg Glass doftar whiskynvaniljpud-
ding och vetebullar med gräddiga röktoner 
i bakgrunden. Smaken börjar med malt och 
frukt men glider snart över i oljig svärta och 
bladbeska. I eftersmaken ökar fruktsötman 
igen och ljusare malttoner bidrar med frisk-
het. Munkänslan efteråt är rökbeska.

Jura 10 år
Volym: 700 ml
Alkohol: 40 %
Pris: 399 kronor
Artikelnummer: 80415
Lanseringsdatum: 2 mars 2020
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nyheter

Den 13 mars släpper skotska Innis & Gunn 
en mycket speciell utgåva med inspiration 
från sina skotska rötter och den skotska 
whiskyvärlden närmare bestämt ön Islay.

Innis & Gunn Islay Cask är lagrad på speci-
ellt utvalda whiskyfat som tidigare lagrat 
rökig whisky. Totalt släpps en strikt begrän-
sad upplaga om 25 000 flaskor som väntas 
ta slut fort på Systembolagets hyllor. Sma-
ken av denna rökiga amber ale är fyllig och 
mycket speciell. Innis & Gunn Islay Cask säljs 
i en fin presentförpackning och har nummer 
1170503. Pris 29:90 kr.

Innis & Gunn, en pionjär inom fatlagrad 
öl, har hämtat inspiration från den skotska 
whiskyvärlden för att skapa Islay Whisky 
Cask. Öl har vanligtvis fyra ingredienser – 
malt, humle, jäst och vatten men för Innis 
& Gunn är ekfatet den femte ingrediensen. 

Innis & Gunn Islay Cask är den första utgå-

Grönstedts Blå 
Extra Gammal 
Arrakspunsch

Innis & Gunn släpper rökig ale lagrad 
på whiskyfat från legendariska Islay

van i Atlas-serien – en serie unika öl i be-
gränsad upplaga inspirerade av ekfatslagra-
de destillat från hela världen. Med serien tar 
bryggaren Dougal Sharp med oss på en resa 
där första stoppet blir ön Islay, den robusta, 
nästan overkliga ö världsberömd för sin dis-
tinkta, rökiga single malt whisky.

Dougal Gunn Sharp, grundare och master 
brewer på Innis & Gunn, säger:

”Islay Whisky Cask har verkligen tagit till sig 
miljön från ön som har inspirerat den. Det 
mustiga torvlandskapet, den salta havsluf-
ten, århundradena av hantverk, allt detta 
ger whiskyn sina distinkta, komplexa sma-
ker. ”

Islay Whisky Cask
Artikelnummer: 1170503
Pris: 29:90 kr
Alkoholhalt: 7,4 %
Flaska 330 ml.

Grönstedts Blå är många svenskars favorit-
punsch. Den kom till i mitten av 1800-talet 
och mannen bakom drycken är den beröm-
de vinhandlaren Johan Daniel Grönstedt. 

År 2006 försvann den från Systembolagets 
hyllor men den 26 februari kommer den till-
baka i sortimentet närmare 200 år efter sin 
födsel. Den efterlängtade återkomsten har 
samma innehåll och utseende som tidigare. 

Ordet Blå i namnet har en speciell historia. 
I början tillverkade Johan Daniel flertalet 
punsch av olika kvalitet och för att skilja dem 
åt gav han varje flaska varsin färg på etiket-
ten. Den mest exklusiva var den med blå eti-
kett, ”Extra Gammal Svensk Arrakspunsch av 
Prima Qualité”, idag kallad Grönstedts Blå.

Grönstedts Blå punsch
Artikelnr: 81389
Volym: 700 ml
Alkoholhalt: 26 %
Pris: 259 kr
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Nu presenterar Spike Brewery årets GBG 
Beer Week-öl – bryggd med svensk humle 
och malt samt norsk kveikjäst. Ölet lanse-
ras under Göteborgs stora ölvecka 27 mars 
– 4 april och på Systembolaget senare i april

Snart är det dags för GBG Beer Week. Sedan 
2016 har ett lokalt bryggeri tagit fram veck-
ans officiella öl. Spike Brewery har valt att ta 
ett helt nytt grepp med ett öl i en stil som de 
själva kallar Skandinavisk Ale.

  –”GBG Beer Week 2020 Spike” en lättdruck-
en modern öl med fruktig humlighet och låg 
alkohol, samtidigt som den hyllar en tusen-
årig skandinavisk bryggartradition säger Da-
vid de Courcy, vd på Spike Brewery.

GBG Beer Week är ett gräsrotsarrangemang, 
där alla inom öl och ölkultur kan bidra med 
innehåll.

Alldeles nylingen lanserades indiska sher-
ryskönheten Paul John Pedro Ximénez på 
Systembolaget. Nu kommer syskonet: Paul 
John Select Cask Oloroso.

Oloroso och Pedro Ximénez är mörka, fylliga 
och smakrika sherrysorter. Oloroso är torr 
medans PX är söt och simmig. Båda sorter-
na genererar ekfat som bidrar till att utveck-
la mäktig, fruktig, vinös och mörk whisky. 
Olorosofat är den överlägset vanligaste  ty-
pen av sherryfat i de skotska lagerhusen.

Sherrylagringar anses av många whiskyen-
tusiaster vara whiskylagringarnas formel-1. 
Det är ju såklart en smakfråga, men det är 
lätt att hålla med om att en fruktig, tung 
sherrylagrad whisky är svårslagen.

Paul John Select Cask Oloroso har fått sju 
års lagring i Goa, varav de första fem åren 
på ex Bourbonfat och de avslutande två på 
Olorosofat. Det är en helt orökt whisky, som 
buteljerats vid 48%. Lanseringsdatum är den 
28 februari.

PAUL JOHN SELECT CASK OLOROSO, 48% 
Säljstart: Fredag 28 februari
Artnr: 40722-01
Pris: 798 kr
Alkoholhalt: 48%
Ursprung: Goa, Indien
Typ: Indian Single Malt Whisky
Malt: Orökt malt av 6-radigt korn från norra 
Indien 
Jäsning: 55-60 timmar upp till ca 5% ABV
Destillation: Dubbeldestillation i indisktill-
verkade kopparpannor 
Ålder: Anges ej på etiketten, inofficiellt 7 år. 
Fat: 5 år på ex Bourbonfat samt 2 år på ex 
Oloroso fat.
Antal flaskor till Sverige: 660 fl.

Paul John med 
Oloroso-finish

GBG Beer Week-
öl enbart skandi-
naviska ekologis-
ka ingredienser
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nyheter

Världens bästa Gin från
Bergslagen

228 destillerier i 
England – blott 
186 i Skottland

World Gin Awards placerade för ett tag se-
dan Bergslagens Organic Gin på toppen av 
pallen som Sveriges bästa Classic Gin. 

Den utmärkelsen kvalificerade Bergslagens 
Organic Gin till slutrundan för den prestige-
fyllda utmärkelsen i internationellt erkända 
tävlingen: “Världens bästa klassiska gin”.

Tusentals bidrag. Hundratals nomineringar. 
En vinnare.
Med över två hundra nominerade gins i 
World Gin Awards är konkurrensen stor. 
Smaken som fångade domarna är smaken 
av svenskt hantverk och bra råvaror.

Mats Lihnell, Master Distiller: “Vårt mål var 
att göra en klassisk gin som hade ett brett 
register av dofter och smaker. Vi ville fånga 
känslan av Bergslagen, det friska vattnet, 
den rena luften och skogens mystik.

Redan under 2018 så gick England förbi 
Skottland med antal registrerade destilleri-
er och nu när 2019 års siffror presenteras 
från det brittiska skatteverket HMRC (Her 
Majesty’s Revenue and Customs) så kan 
man se att trenden fortsätter.

Under 2019 registrerades 88 nya destillerier 
i Storbritannien vilket är en ökning med 22% 
jämfört med föregående år. Av dessa 88 så 
är 62 belägna i England och blott 26 i Skott-
land.

Totalt så finns det idag 228 registrerade de-
stillerier i England mot endast 186 i Skott-
land – men man bör notera att dessa siffror 
innefattar alla destillerier – inte bara whisky-
destillerier.

Den största orsaken till denna exceptionella 
ökning av destillerier tillskrivs den pågåen-
de ginboomen. Enligt HMRC så exporterade 
Storbritannien gin till ett värde av 672 miljo-
ner pund och om man räknar in den inhem-
ska försäljningen så landar summan på 3,2 
miljarder pund.

“Vi gav den en 
unik svensk 
lokal tvist ge-
nom att lägga 
till lingon i de-
s t i l l a t i o n e n . 
Det ger en ökad 
friskhet vilket 
ger den en be-
haglig ton. Vi 
var även noga 
med att enbär och citrus skulle vara 
de dominerade smakerna, som sig bör i en 
Klassisk Gin.  Det är svårt att inte vara stolt 
över att vår gin har kommit in i den globala 
hall of fame” – avslutar Mats Lihnell.

Bergslagens Organic Gin finns i det lokala 
sortimentet på Systembolaget i Örebro och 
finns att beställa till butiker i övriga landet. 
En flaska 500 ml kostar 329 kr och har en 
alkoholhalt på 45,7%. 
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Guinness lanserar sin första IPA i 
amerikansk stil

Dubbellagrad 
Guyana-rom från 

Rum Nation

Den irländska ölgiganten Guinness lanse-
rar nu sin allra första India Pale Ale – Gu-
inness Blonde IPA. Genom att sammanföra 
Guinness 260-åriga bryggartradition med 
kunskapen hos deras amerikanska brygg-
mästare har man skapat en West Coast IPA, 
som kombinerar humlesmaker från USA:s 
västkust med krispiga och friska toner från 
den irländska kustlinjen. 

Den ikoniska öltillverkaren Guinness har se-
dan 1759 bryggt smakrik öl och förknippas 
kanske framför allt med sin numera klassiska 
mörka stout. Men nu väljer Guinness att ta 
sin 260-åriga bryggerfarenhet till att utöka 
sortimentet med en helt ny, uppfriskande 
IPA. Precis som man kan förvänta sig är Gun-
niess Blonde IPA välhumlad med amerikan-
ska humlesorter som ger en blommig citrus-
karaktär med den karaktäristiska bitterheten 
mot slutet.

Hela 94 procent av konsumenterna litar på 

Italienska Rum Nation började egentligen 
som whiskyföretaget Wilson & Morgan 
som italienaren Fabio Rossi grundat.

När Fabio Rossi åkte över till Skottland för 
att sampla whiskyfat och välja buteljeringar 
upptäckte han till sin förvåning romfat från 
länder som Guyana och Jamaica inklämda 
bland whiskyfaten. En av Rum Nations hörn-
stenar är dubbellagring. Rossi låter flytta fat 
från de tropiska klimaten för att lagra dem i 
betydligt kallare europeiska klimat.

BRITISH GUYANA 10 YO, 56,4% 

Artnr: 40306-01
Pris: 749 kr
Alkoholhalt: 56,4%
Ursprung: Guyana

att Guinness gör ett riktigt gott öl, oavsett 
typ1, och de kommer att kunna känna igen 
Guinnesskaraktären även i Blonde IPA.

Guinness Blonde IPA är framtagen tillsam-
mans med Guinness amerikanska bryggmäs-
tare och bryggs med klassiska amerikanska 
humlesorter i form av Centennial, Citra och 
Cascade. Vid bryggningen används Guinness 
egen jäst, som ger ölet sin egen unika prägel.

– IPA är idag populärare än någonsin och det 
är alltjämt den öltyp med snabbast tillväxt. 
Vi är samtidigt övertygade om att Guinness 
med denna öl verkligen har något att tillfö-
ra ale-kategorin, som smakmässigt kommer 
kunna tilltala en bredare publik, avslutar 
Wilhelm Biörck.

Guinness Blonde IPA kommer till Sverige 
från och med 2 mars 2020 och kommer att 
säljas som 44 cl-burk med en alkoholhalt på 
5 %.
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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, exem-
plar. 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

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.

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

Whisky-
konst!

5kvar

01: Corry at Corry

995:-

02: Amber Light

995:-

5kvar

3kvar
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03: Cleric

995:-
01: Corry at Corry

995:-

02: 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.

5kvar



20 MALTER MAGASIN NR 15 Januari / februari 2020



21MALTER MAGASIN  NR  15 Januari / februari 2020

I norra delen av området Speysi-
de i Skottland ligger staden Elgin. 
Grunden för staden lades redan på  
1000-talet då en borg byggdes här. 
Borgen utgjorde år 1291 den nord-
ligaste gränsen för den då engelska 
delen av Skottland. Efter att skottar-
na vann slaget vid Bannockburn 1314 
så raserades den. 

Elgin har således länge varit en bety-
dande knytpunkt i denna del av Skott-
land och är så till denna dag då den är  
ett viktigt nav även inom whiskyindu-
strin. 

Text: Henric Madsen
Foto: Glen Moray Distillery | Cask & Mosteu
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Skiss av Glen Moray
En tidig skiss över Glen Moray Di-
stillery ca 1900.

När bryggeriet, som idag är destille-
riet Glen Moray, byggdes så gjordes 
det i utkanten av staden. Faktiskt den 
plats som valdes var just där Elgins 
galgar en gång hade stått.

Men det primära skälet för att place-
rat ett bryggeri på just denna plats var 
närheten till det ständigt strömman-
de vatten från floden Lossie. Från den 
fick man tillgång till både el såväl som 
färskt vatten. Genom åren så har sta-
den vuxit och idag är Glen Moray in-
nästlat bland bostadhus. 

Från bryggeri till destilleri
År 1897 när bryggeriet byggdes om 
till destilleri så var det i ett skede då 
en whiskyboom pågick. Dessvärre så 
tog denna boom slut runt sekelskif-
tet och resultatet var att destilleriet 
stängdes år 1910. Under drygt 13 år 
så stod destilleriet tomt fram till 1923 
när Macdonald & Muir, som redan då 
ägde Glenmorangie Distillery i Tain, 
köpte det. 

Macdonald & Muir var en välkänd 
vin- och sprithandlare på denna tid 
och de kände till vilken kvalitet som 
Glen Moray hade på sin whisky. Med 

denna kunskap så valde de att 1924 
buteljera en 27 årig Glen Mo-

ray från 1897 som såldes en-
bart på destilleriet. Idag är 

inte det något speciellt, 
men 1924 var det högst 
anmärkningsvärt då det 
var i en tid då Single 
Malt Whisky inte var i 
någon högre efterfrå-
gan.

Förutom ett kort avbrott 
under andra världskriget så 

har destilleriet hållit en konti-
nuerlig produktion vilket resulte-

rade i att under 1956 så byggdes nya 
lagerhus för att tillgodose det växan-
de lagret av fat. Faktum är att under 

50-talet var Glen Moray i en väldigt 
expansiv fas då de också säkrade till-
gången till lokalt odlat korn då de 
köpte gården Gallowcrook Farm – en 
av de lokala gårdarna som hade leve-
rerat korn till destilleriet ända sedan 
starten 1897.

Under denna tid utökade de ock-
så antal pannor och gick från två till 
fyra samt så byggde de ett helt nytt 
pannhus där dessa kunde husera. I 
samband med detta växlade de ock-
så över sin värmeproduktion från kol 
till olja. 1958 så byggde de också en 
egen mältningsanläggning med en 

Saladinlåda och de kunde då dubble-
ra sin produktion. När 50-talet rulla-
de över till 60-tal var Glen Moray ett 
av de mest moderna destillerierna i 
Skottland.

De mältade sitt eget korn dock i en-
dast 20 år och avvecklade den verk-
samheten redan 1978.

Nya ägare
1996 så byter Glen Moray´s äga-
re namn från Macdonald & Muir till 
Glenmorangie. Och även om Dr Bill 
Lumsden hos Glenmorangie Distille-
ry var tidig med att experimentera 
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med olika fat för finishar så var Glen 
Moray´s Master Distiller Edwin Dod-
son ännu tidigare. 1999 så lanserade 
han de två första buteljeringarna med 
Wood Finish från Glen Moray, det var 
Chardonnay och Chenin Blanc – dessa 
mottogs med stående ovationer inom 
hela branschen. Han hade lyckats trol-
la fram otroligt fruktiga och spännan-
de smaker med denna extra lagring i 
andra fat. 

2004 säljs hela Glenmorange Co till 
det franska lyxföretaget Louis Vu-
itton Moet Hennessy - LVMH. I och 
med detta köp så äger LVMH Ardbeg, 
Glenmorangie samt Glen Moray och 

dessvärre så blir detta inte till en bra 
upplevelse för Glen Moray. Destilleri-
et blir LVMH’s budgetmalt i samman-
hanget och prissätts aggressivt i sam-
ma prisgrupp som billigare blended 
whisky. Försäljningen går naturligtvis 
lysande men vinsterna och framförallt 
Glen Morays varumärke körs i botten.

2005 så går Glen Moray´s Master Di-
stiller Edwin Dobson i pension efter 
mer än 20 år vid pannorna och Gra-
ham Coull tar vid i hans ställe. Graham 
är fantastiskt nog endast den femte 
Master Distiller i ordningen sedan 
destilleriets start år 1897. Graham 
anammar Glen Moray´s ohämmade 
experimentlusta och fortsätter att ut-
forska nya vägar man kan gå för att ut-
veckla whiskyn. 

La Martiniquaise
Under 2006 så visar det franska före-
taget La Martiniquaise intresse för att 
eventuellt köpa destilleriet av LVMH 
och ett köpeavtal tas fram. Det dröjer 

LVMH prissatte Glen Moray aggressivt i 
samma grupp som billigare blends. 

Försäljningen gick lysande men varumär-
ket kördes i botten.

Kort om La Martiniquaise
Företaget grundades redan 1934 men det dröjde ända fram till 
1969 innan de gav sin in i den Skotska whiskybranschen. Det var då 
de lanserade sin blended whisky Label 5.

1981 så grundade de företaget Glen Turner Blending Company i ett 
steg för att hantera sina varumärken Label 5 samt det nya Glen Tur-
ner Pure Malt. De bytte namn på företaget 2001 till Glen Turner 
Distillery och påbörjade en expansiv fas inom Skotsk whisky. 

2004 så expanderade de ytterligare med att starta ett nytt företag 
beläget i Bathgate, Edinburgh – First Blending Company. Ett enormt 
bygge på 28 hektar som innefattar lagring, blending samt butelje-
ring. Som en del i denna expansion så köpte de Glen Moray 2008. 
Vid tidpunkten för köpet så hade de redan börjat bygga sitt eget 
graindestilleri i Bathgate – Starlaw Distillery vilket idag förser deras 
blends Label 5 samt Sir Edward´s med grainwhisky. 

I och med öppnandet av Starlaw Distillery så ändrades också före-
tagsnamnet till Glen Turner Company. 
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Glen Moray Peated

Glen Moray producera-
de sin första batch med 
rökig råsprit 2009. 

Idag är den whiskyn, 
Glen Moray Peated 
Single Malt, en försälj-
ningssuccé och en av 
Systembolagets mest 
prisvärda Single Malt. 

Art nr: 446 | Pris: 299:-
70 cl
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Glen MORAY elgin classic GLEN MORAY SHERRY CASK FINISH GLEN MORAY PEATED
Nr: 84384 | 40% | 309:- Nr: 82058 | 40% | 329:- Nr: 446 | 40% | 299:-

Glen Moray Elgin Classic är, som namnet an-
tyder, en klassisk whisky där bourbonlagring-
en står i främsta rummet. En prisvärd, orö-
kig, whisky som passar perfekt som en gåbort 
present! 

Här har Glen Moray låtit sin Elgin Classic får 
mummat till sig åtta månader i väldigt aktiva 
sherryfat. Detta har gett en härligt rund och 
krämig smak där mörkchoklad, apelsin och 
torkad frukt står i främsta rummet.

Den mest prisvärda whiskyn på Systembola-
get? Ja, förmodligen! En Single Malt Whisky 
för 299:- är snudd på otroligt. Det gör det inte 
sämre att den också är riktigt smakrik med en 
balanserad rökighet.



27MALTER MAGASIN  NR  15 Januari / februari 2020

Glen MORAY Classic Chardonnay Cask Finish Glen Moray Nr 15 år Glen Moray Private Edition Millesime 2005
Nr: 83106 | 40% | 329:- Nr: 10431 | 40% | 499:- Nr: 40304 | 52,8% | 1349:-

Glen Moray har använt sig av ex-Chardonnay 
fat för att ge sin whisky en otroligt fruktig doft 
och smak. Här slåss äpplen, päron och vanilj 
om uppmärksamheten. Riktigt, riktigt bra!

Glen Moray 15 år är lagrad i en kombination 
av bourbon- och sherryfat. Det är en fyllig 
och söt whisky med toner av mörkchoklad och 
gräddkola .

Private Edition Burgundy Cask Millesime 
2005 har legat på bourgognefat i 13 år och 
flaskorna buteljerades 2018. Doften är behag-
ligt subtil med inslag av vaniljkaka, choklad 
och torkade russin. Smaken är intensiv av 
fat,läder, kanderade äpplen med ett lager av 
kanel och russin. Ett långt avslut som är mjukt 
och kryddigt avslut.
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Head of Whisky
Dr Kirstie Mcallum

Sedan 2019 är Dr 
Kirstie McCallum Head 
of Whisky på Glen Tur-
ner Company - det be-
tyder att hon godkän-
ner allt som buteljeras 
-från Label Five till Cut-
ty Sark och naturligtvis 
Glen Moray Single Malt 
Whisky!
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dock ända fram till 2008 innan affären 
går i lås och destilleriet byter ägare för 
blott tredje gången i sin 111-åriga his-
toria.

La Martiniquaise syfte med köpet var 
att säkra tillgången av Single Malts för 
sina egna blended whisky märken så-
som Label Five och Glen Turner. Man 
kan nämna att 2018 så köpte La Mar-
tiniquaise även varumärket Cutty Sark 
från Edrington så de är idag en stor 
spelare på den internationella whisky- 
och spritmarknaden. 

Att La Martiniquaise köpte Glen Mo-
ray verkar enbart ha haft en positiv 
effekt på allt som rör destilleriet. De 
gick från att vara ett doldisdestilleri 
i LMVH stora portfölj till att vara det 
enda skotska destilleriet i La Martini-
quaise portfölj. 

Sedan 2008 så har de utökat med nya 
washbacks samt ytterligare två pan-
nor vilket också har möjliggjort att de 
har ökat kapacitet med mer än 40%.

De producerade sin första batch med 
rökig sprit 2009 som då hade en rö-
kighet på 40ppm. Detta första försök 
visade sig bli en riktigt hit och nu drygt 
11 år senare är det en av de riktiga 
försäljningssuccéerna för destilleriet!

Ända sedan Glen Moray släppte sina 
först Wood Finishes -99 så var fokus på 
att det skulle vara relativt ung whisky 
som fick en uppfriskande touch, men 
2013 så släppte de en makalöst bra 
buteljering i form av en 25 åring som 
hade fått en finish i Portvinsfat.

Kirstie McCallum–Head of Whisky
Efter 14 år hos Glen Moray så sluta-
de Graham Coull som Master Distiller 
och flyttade till Irland för att jobba 
på Dingle Distillery. La Martiniquaise 
lyckades då anställa Dr Kirstie McCal-
lum och hon fick tjänsten som Head 
of Whisky.

Dr McCallum ansvarar för all whisky 
som La Martiniquaise producerar och 
blandar och så också naturligtvis Cut-
ty Sark.

Kistie är ju ett välbekant namn inom 
whiskyindustrin och hon kommer se-
nast från Burn Stewart Distillers där 
hon jobbade som Master Blender. 

Om du har smakat whisky från Bunna-
habhain, Deanston eller Tobermoray 
de senaste tio åren så är chansen stor 

att du druckit något som Kirstie har 
komponerat. 

Med henne som Head of Whisky så 
har The Glen Moray en lysande fram-
tid framför sig! 

La Martiniquaise säkrade tillgången till 
Single Malt för sina egna blends genom 

köpet av Glen Moray.
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För de flesta så är Sam Simmons starkt förknippad med The Balvenie 
Single Malt Whisky. Han jobbade som deras Global Brand Ambassa-
dor i nästan tio år och besökte Sverige ett oräkneligt antal gånger. 
Men för två år sedan bytte han jobb och idag skapar han whisky på 
Atom Brands i rollen som Head of Whisky. 

Atom Brands är ett företag grundat av tre killar i Kent. De byggde upp 
en, idag välkänd, webshop som heter Masters of Malt och började sälja 
whisky online. Företaget gick lysande och de gjorde en avknoppning av 
företaget som de kallade ’Maverick Drinks’ som bara sysslade med import 
och distrubition runt om UK. 
 - Men tydligen så kände de att bara sälja och importera whisky inte 
var tillräckligt så de grundade ett tredje företag ’Atom Brands’ där de pro-
ducerade egna drycker såsom bitters och gins – och det var under Atom 
som de sjösatte sitt eget buteljeringsmärke ’That Boutique-y Whisky Com-
pany’, förklarar Sam. 

Text: Henric Madsen
Foto: Atom Brands | The Whisky Band
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Dr Whisky: Sam Simmons
Sam, såsom många är vana 
att träffa på honom- med ett 
glas i handen och proklame-
rar storheten med whisky!

I April 2018 så briserade nyheten att 
InBevs innovationsföretag ZX Ventu-
res köpte upp Atom Brands. Alla stora 
dryckesföretag har en ’experiment-
verkstad’ där de kan laborera med oli-
ka projekt innan de eventuellt skalar 
upp dem i moderbolaget. Orsaken till 
detta är ju att det är otroligt dyrt att 
göra dessa projekt inom det stora fö-
retaget och då har de ett mindre fö-
retag på sidan där kan sträcka ut sina 
vingar lite. Ett exempel är Diageo som 
har ett innovationsföretag som heter 
’Distill Ventures’.

Men vi backar bandet lite och förkla-
rar vem Sam Simmons är först. Den 
korta varianten är att han är kanaden-
saren som flyttade till Skottland och 
förälskade sig i whisky. 
 - Tidigare så var jag musiker, 
eller jag spelar ju fortfarande musik, 
men efter ett gig så var det ofta att 
man fick en shot med whisky. På den 
tiden så analyserade jag ju inte whisky 
utan man svepte den bara. Ibland var 
det ’smooth’ och ibland lite rivigt, 
men mer än så tänkte jag aldrig, säger 
Sam. 

Han hade egentligen ingen relation 
till whisky innan han flyttade till Edin-
burgh 2002 för att studera och bli filo-
sofie doktor i litteratur. Sam kände ju 
naturligtvis ingen i Edinburgh så som 
sann kanadensare så sökte han sig till 
ett lokalt hockeylag. Men han anslöt 
sig också till whiskyföreningen ’Edin-
burgh University Water of Life Socie-
ty’.
 - Jag hade ingen aning vad jag 
skulle förvänta mig av en whisky-
klubb, men tänkte att det var ett bra 
tillfälle att träffa nya människor och 
knyta kontakter, min uppfattning om 
whisky var ju att det egentligen hand-
lade om Johnnie Walker eller någon 
annan blend – att det var samma skit 
men med olika varumärken, skrattar 
Sam.
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Men ju fler provningar han var på ju 
mer föll han i förälskelse i whisky. 
 - Ordförande i whiskyklubben 
berättade med inlevelse om destille-
rierna och skillnaderna emellan dem 
och jag började inse att alla destille-
rier gjorde olika smaker och att alla 
blends skiljde sig åt.

Ju mer han provade ju mer intressera-
de blev han av allt som rörde whisky 
och han ville lära sig allt som rörde 
ämnet. Han började läsa om ämnet 
och köpte alla böcker han kom åt och 
lånade från bibliotek. 
 - På den här tiden så fanns det 
inte lika mycket information på in-
ternet som det gör idag utan det var 
främst Malt Maniacs hemsida och 
Serge Valentins Whiskyfun, berättar 
Sam.

Intressent gjorde att han också blev 
mer och mer involverad i whiskyklub-
ben och slutade faktiskt som dess ord-
förande. 
 - Som Ordförande för klubben 
fick jag också förtroendet att styra vilka 
som skulle komma och hålla provning-
ar så jag började bjuda in de tyngsta 
namnen, berättar han. Richard Pater-
son från Whyte and Mackay, John Gla-
ser, Charlie Maclean med flera var alla 
där så mitt kontaktnät inom branshen 
blev bara bredare. 

Men på grund av att han skulle dok-
torera så fick han lov att flytta till Lon-
don och hade som mål att börja jobba 
på ett universitet endera där eller i 
Brighton. 

 - I och med den flytten så tap-
pade jag ju hela min whiskyvänskaps-
krets och det var något jag verkligen 
saknade. Det här med att prata om 
whisky och verkligen nörda ned sig i 
det. Men det jag saknade mest var att 
jag inte hade någon koppling till de 
inom branschen – det fanns ju ingen 
anledning till att jag skulle pratat med 
Richard Paterson till exempel. 

Så Sam tänkte att ett sätt att hålla in-
tresset upp och kontakten med alla 
whiskymänniskor var att starta en 
whiskyblogg.
 - Jag hade väl egentligen en 
ganska vag uppfattning om vad en 
blogg var egentligen men min svå-
ger hade koll och uppmuntrade mig, 
skrattar han. Det hade dykt upp några 
fler bloggar i ämnet vid denna tid men 
det var fortfarande bara en handfull 
egentligen. 

2006 startade Sam bloggen ’Dr 
Whisky’ och året efteråt började han 
göra inlägg under något han kallade 
’The Malt Mission’ – han provade 
en whisky varje dag i veckan där han 
skrev om buteljeringen så väl som de-
stilleriet. 
 - Jag vet faktiskt inte hur många 
inlägg jag gjorde under ’Malt Mission’, 
men det var hundratals. Och det var 
faktiskt väldigt populärt då jag fick tu-
sentals träffar varje dag på min blogg. 
Orsaken till detta var nog främst att 
jag provad mycket nyheter och när 
folk sökte på dessa buteljeringar så 
kom min sida upp bland de fem övers-
ta resultaten på Google.

Balvenie Global Brand Ambassador
Hans popularitet gick inte branschen 
förbi utan de började erbjuda att 
skicka smakprover eller bjuda in ho-
nom på resor, men Sam ville hålla 
distansen till branschen och vara obe-
roende. Men någonstans föddes en 
tanke att det kanske fanns ett jobb här 

”Jag trodde att all whisky 
var samma skit - bara att 
det var olika varumärken”
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Barley, Stills, Mash & Tun
Whiskybandet som Sam spelar gitarr och sjunger i. Resten av bandets 

medlemmar är också välkända namn inom whiskybranschen. 
Dr Sam Simmons - Bandledare, sång och gitarr | Cat Spencer - Sång och 
ukulele - Global Brand Manager för Wm Grant & Sons | Rob Allanson - Bas 
- Chefredaktör på Whisky Magazine | Simon W Roser - trummor | Dr Nick 

Morgan - Gitarr - Head of Whisky Outreach hos Diageo
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någonstans. 
 - Jag pratade med Kevin 
som då drev Scotchblogguy.
com och han tipsade om att 
det fanns ett jobb i USA ledigt 
där Balvenie US sökte en Brand 
Ambassador baserad i New 
York. Jag hajade till och tänke: 
Kan man prata om whisky och 
få betalt, coolt skrattar Sam.

Han sökte tjänsten och blev först 
kallad till intervju i London och 
sedan en till intervju i New York 
innan han slutligen fick jobbet. 
 - Då flyttade vi till New York två 
år sedan gick flyttlasset tillbaka 
till Skottland då jag blev erbjud-
en tjänsten som Balvenie’s Global 
Brand Ambassador av ägarfamil-
jen, berättar Sam. Jag kuskade runt 
hela världen i nästan tio år och pra-
tade om Balvenie.

That Boutique-y Whisky Com-
pany

Även om Sam tyckte att jobbet 
för Balvenie var fantastisk kul 
och spännande så kunde han 
inte tacka nej när Justin Pets-
zaft och Ben Ellefsen, grundar-
na av Atom Brands och That 
Boutique-y Whisky Company 
frågade om han skulle vilja bör-
ja jobba hos dem som Head of 
Whisky 2018.
 - Jag började på Atom Group 
i februari 2018 och även om jag 
hade lärt mig massor av Brian 
Kinsman och    med sjuårig Jura 
som lagrats på ett sherryfat och 
ett fat med trettioårig Jura som le-
gat på en refill sherry butt. Vi gifte 
ihop dessa och buteljerade det som 

en 7 yo Jura. Det är fortfarande en 
Jura Single Malt Whisky men med en 
smakprofil som man aldrig skulle hitta 
i en officiell buteljering från destilleri-
et, förklarar Sam. 

Till viss del är That Boutique-y Whisky 
Companys synsätt på det de ger ut 
fortfarande att smakprofilen är vikti-
gare än vilken ålder whiskyn har, det 
var så Ben Ellefsen jobbade när han 
grundade företaget, men de medde-
lar numer på ettiketten hur gammal 
whiskyn är. 
 - Denna ändring beror på att 
våra kunder vill ha det så, säger Sam. 
Allt fler hörde av sig och hade syn-
punkter på att vi inte var nog trans-
parenta med det vi gav ut så då be-
slutade vi att vi berättar hur gammal 
whiskyn är. 

The Darkness födds på nytt!
Ett dilemma som Sam och That Bouti-
que-y Whisky Company stod inför var 
att idén med att sälja whisky som bara 

kommer från ett eller kanske två fat 
gör att det är en affärsmodell som är 
svår att skala upp. De behövde en pro-
dukt som de skulle kunna sälja på fle-
ra olika marknader och som inte var 
limiterade till 300 – 400 flaskor. 
 - Det blev väldigt svårt för våra 
säljare att alltid meddela våra kunder 
över hela världen att deras storsälja-
re i butikerna är tyvärr slut och vi kan 
inte levererar något mer. Det är ju ty-
värr den stora nackdelen med extremt 
små batcher och enskilda fat, när de 
är slut så är de ju slut, säger Sam.

Lösningen till detta problem fanns fak-
tiskt redan inom företaget. För flera år 
sedan så gav That Boutique-y Whisky 

”Smakprofilen är det vik-
tigaste när vi buteljerar 

whisky, även om vi berättar 
hur gammal den är också.”
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Company ut en serie de kallade The 
Darkness. Som exempel så köpte de 
ett fat med whisky från Arran på 250 
liter vilket de buteljerade 190 liter 
som en That Boutique-y buteljering. 
På så sätt tjänade de ihop de pengar 
de låg ute med för fatet. De resteran-
de 60 litrarna hällde de över till ett 
sherryoktave - ett litet fat på ca 60 li-
ter och lagrade det i ytterligare tre till 
sex månader. 
 - Jag kommer själv ihåg att jag 
köpte dessa sherrydrypande flaskor 
från en massa coola destillerier såsom 
Aultmore, Ardbeg med flera, säger 
Sam. Idén att återskapa detta koncept 
lät bra men skalan var ju fortfarande 
för liten – de släppte ju endast kan-
ske 80 flaskor av varje batch med The 
Darkness.

Sam och hans team kom till den fan-
tastiska lösningen att de skulle appli-
cera samma tänk men på en skala som 
var enorm. Istället för ett octave-fat 
på 60 liter så skulle de göra nya The 
Darkness i batcher om 400 sherryfat. 
Då skulle de kunna sälja 30 000 flaskor 
istället för 80 stycken per batch. 
 - Vi provade idén med en rad 
olika whisky och vi kom farm till att vi 
behövde en sprit som var stor och köt-
tig, förmodligen en från Speyside. När 
vi hade beslutat oss för vilken whisky 
vi ville ha så kontaktade vi destilleri-
et direkt och frågade om vi möjligtvis 
skulle kunna få köpa ett stort antal fat 
av dem. De gick med på det så länge vi 
inte avslöjar vilket destilleri det hand-
lar om, berättar Sam. 
 - Så vi får inte säga vad det är för 

whisky men vi får säga att den är åtta 
år och att vi flyttade över den till våra 
sherryfat. Vi får också säg att destille-
rier ligger i Speyside och att de använ-
der wormtubs för kylning samt att de 
destillerar sin sprit nästan tre  gånger. 
The Darkness är en grym whisky och 
vi är mer än stolta över reslutatet, sä-
ger han.
 - Vi håller på att förhandla om 
att lanseras i Sverige men inget är i 
dagsläget klart, men förhoppnings 
kommer ’mörket’ till Sverige inom 
kort, avslutar Sam. 

”Darkness buteljeringarna 
var sherrydrypande whisky 

från coola destillerier”
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Darkness
Det är en 8 årig whisky 
som först är lagrad på 
bourbonfat och fått 
en slutlagring på små 
60-liters sherryocta-
ves. Den är destillerad 
i Speyside på ett de-
stillerier som använder 
wormtubs för kylning 
samt att de destille-
rar sin sprit nästan tre  
gånger... 
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57 years in Whisky!57 years in Whisky!Frank McHardyFrank McHardy
Text: Henric Madsen

Foto: Frank McHardy | Springbank
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57 years in Whisky!57 years in Whisky!Frank McHardyFrank McHardy
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När man pratar om whiskyperson-
ligheter så nämns ofta ordet legend, 
och ingen i denna bransch har nog 
förtjänat det epitetet mer än Frank 
McHardy. I över 57 år så har han job-
bat med whisky på fem olika destille-
rier i två olika länder

För många så är hans namn naturligt-
vis nära förknippat med Springbank, 
och det är inte så konstigt. Under 
nästan 20 års tid så jobbade han som 
Distillery Manager på destilleriet i 
Campbeltown och samtidigt så spred 
han gospeln om dessa whisky över 

hela världen. 

Idag har han jobbat och verkat i 
Campbeltown i över 25 år, men 
ursprungligen kommer han från 
Fife i östra Skottland. Hans fa-
milj, liksom han själv i vuxen 
ålder, flyttade väldigt ofta men 
runt 1960 så slog de sig ned i In-
vergordon.

Vi tänkte berätta Franks resa 
inom whisky och då börjar vi 1963 
vid graindestilleriet Invergordon. 

Det var här som Frank gjorde sin för-
sta arbetsdag i en bransch som skulle 
forma resten av hans liv. 
 - Om vi ska vara riktigt ärliga, 

Tamnavulin Distillery

Frank McHardyFrank McHardy

Invergordon Distillery



43MALTER MAGASIN  NR  15 Januari / februari 2020

En ung Frank McHardy
fyller fat på Tamnavulin 1968.

Tamnavulin 1966
En 35 årig whisky som är de-
stillerad samtidigt som Frank 
jobbade på destilleriet!
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så den främsta anledningen till att jag 
fick jobbet berodde nog på att min far 
var destilleriets personalchef, skrattar 
Frank när vi talas vid över telefon. 

Vid denna tidpunkt så var det inte en 
karriär inom whisky som Frank hade i 
tankarna utan istället var det ett sätt 
att få lite pengar på fickan så han kun-
de besöka pubar och träffa tjejer på 
helgerna.

Från Invergordon till Tam-
navulin
Men även om det inte handlade om 
passion för hantverket så blev han 
kvar på Invergordon i tre år och under 
den tiden på destilleriet så byggde de 
ett litet maltdestilleri på platsen också 
– Ben Wyvis, men vi återkommer till 
det destilleriet lite senare. 

Efter tre år så bytte Frank destille-
ri och började jobba på Tamnavulin i 
Speyside istället. 
 - Tamnavulin ägdes ju på den 
här tiden av Invergordon så det var 
lätt att byta destilleri, berättar Frank. 
Och när jag kom dit 1966, samma år 
som England vann VM för övrigt, fli-
kar han in, så var destilleriet bara ett 
år gammalt - det var ju praktiskt taget 
nytt, utbrister han. 

Mot Islay och Bruichladdich
Det var på Tamnavulin som Frank verk-
ligen blev att älska konsten att destille-
ra sprit och lagra den till maltwhisky.
 - Det som var speciellt på det-
ta destilleri var att alla som jobbade 
där fick göra alla arbetsuppgifter som 
ingick i att tillverka whisky och det 
gjorde att jag verkligen förstod hel-
heten av produktionen, säger Frank. 
Nu lämpade det sig så att Invergordon 
även ägde Bruichladdich på Islay och 
när jag såg en jobbannons om att de 
sökte en ’Working brewer’ så sökte 
jag tjänsten och fick den. 1973 flytta-
de jag och min nyblivna fru till Islay. 

Springbank - första gången
En ’working brewer’ kan man säga är 
lite som en platschef men som inte 
enbart säger till alla vad de ska göra 
utan även är med och gör jobbet till-
sammans med resten av arbetarna. 
Den i sin tur rapporterar direkt till de-
stilleriets manager. 
 - Jag gillade Islay då, det var 
lugnt och tyst. Man får ju komma ihåg 
att detta var innan det fanns en fes-
tival på ön och innan det kom buss-
laster med galna svenskar, skrattar 
Frank. Om något så var det kanske för 
lugnt för redan 1977 så sökte jag näs-
ta tjänst – Springbank i Campbeltown 
sökte en Distillery Manager.

Frank sökte och 
fick tjänsten 
på Springbank 
men han kom i 
dit i en lite an-
norlunda tid för 
destilleriet.
 - I slu-
tet av 70-talet 
och egentligen 
genom hela 
80-talet så var 
det stiltje inom 
branschen. De-
stilleriet producerade knappt någon 
sprit alls men vi fortsatte att butelje-
ra, både Springbank whisky och själv-
klart också Cadenhead´s fat, berättar 
Frank.

Att branschen gick dåligt kunde ju 
härledas tillbaka till den överproduk-
tion som skedde under 60 och 70-ta-
let. Det som inträffade har senare fått 
namnet ’The Whisky Loch’ och det var 
i samband med detta som flera de-
stillerier stängde under 80-talet. De-
stillerier såsom Brora, Port Ellen, Con-
valmore mf.l
 - Förhoppningsvis så kommer 
vi inte hamna i samma situation igen 
och jag kan med säkerhet säga att 

”Det som var speci-
ellt med Tamnavulin 

var att alla som jobba-
de där jobbade också 

med allt”

Bruichladdich 1973
En 30 årig whisky som är de-
stillerad samtidigt som Frank 
jobbade på destilleriet.
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”Det som var speci-
ellt med Tamnavulin 

var att alla som jobba-
de där jobbade också 

med allt”

Bruichladdich Distillery

Springbank Distillery

Bushmill Distillery
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Glengyle Distillery
Lite avskilt på en bakgatan i 
Campbeltown är Mitchell´s 
Glengyle Distillery beläget.

Kilkerran Single Malt
Whiskyn från Glengyle har 
fått namet Kilkerran Single 
Malt Whisky.
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Springbank inte kommer göra 
det, slår Frank fast. De produ-
cerar nästan för lite istället då 
allt som buteljeras säljs i ett 
svep. 

Mot nya mål – Irland
Efter nästan tio år i Campbel-
town och hos Springbank så 
styrde Frank kosan mot Irland 
och började jobba som Head 
Distiller på Bushmills.
 - Som man kanske mär-
ker så gillar jag att flyta till nya 
ställe och prova nya saker. 
Men den egentliga orsaken 
till att jag sökte jobbet var för 
att lära mig mer om whisky-
industrin som helhet, och om 
man tror det så tror man på 
allt, skrattar Frank. Det hand-
lade delvis också om att lö-
nen var betydligt högre.

Bushmills var det största 
destilleriet som Frank hade 
jobbat på med en årspro-
duktion på 3,2 miljoner liter 
alkohol – Springbank produ-
cerade bara 750.000 liter, 

om allt fungerade som det skulle. 
 - På Bushmills var jag ansvarig 
för allt som rörde produktionen in-
klusive fathanteringen. Det var för-
sta gången jag var direkt ansvarig för 
fatinköp och att de höll den absolut 
högsta kvaliteten, berättar Frank. Det 
var en fantastiskt lärande upplevelse 
att planera in fatens resa 10 – 12 år 
i framtiden, man märker hur otroligt 
viktigt det är att välja rätt fat för rätt 
produkt. 

Tillbaka till Campbeltown
En dag 1996 så ringde styrelseord-
förande för Springbank Hedley G. 
Wright och frågade Frank om han 
kände någon som kunde börja som 
Distillery Manager på Springbank.
 - Jag meddelade honom att jag 

tyvärr inte visste någon på rak arm 
och att jag själv funderade på att slu-
ta inom whiskybranschen. Det var 
nämligen så att min fru hade långt 
gångna planer på att vi skulle starta 
ett bed-and-breakfast istället, flinar 
Frank. 

Men Mr Wright lyckades övertala 
både Frank och hans fru att återvända 
till Campbeltown och Springbank vil-
ket de gjorde samma år. 
 - Springbank är ju ett unikt de-
stilleri på det sättet att de gör allt själ-
va. Från att köpa in kornet till mält-
ning, destillering, lagring, buteljering 
samt försäljning. När man jobbar på 
Springbank så får 
man verkligen vara 
med i alla steg som 
finns för att skapa 
och sälja whisky, 
och det var en ex-
tremt kul period, 
säger Frank stolt. 

I denna tjänst så 
ingick det också en 
hel del PR-jobb för 
Springbank vilket 
innebar massor av resor och prov-
ningar runt om i världen. 
 - Det var ju också fantastiskt att 
få resa så mycket runt om i världen 
och prata samt dricka whisky, säger 
Frank.

Glengyle Distillery
Det som Frank är mest stolt över i sin 
karriär är att han fick förtroendet av 
Mr Wright att renovera The Glengyle 
Distillery. 
 - Glengyle Distillery hade tidi-
gare ägts av familjen Mitchells men 
blivit sålt för fem-sex generationer 
sedan. År 2000 så fick de möjligheten 
att köpa tillbaka marken som det gam-
la destilleriet stod på och de tvekade 
inte en sekund, berättar Frank. 

”Springbank är ju ett 
unikt destilleri på det 

sättet att de gör allt 
själva.”
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Frank skålar med Malter 
Magasins läsare.
Frank på sin veranda med ut-
sikt över Campbeltown.
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Frank och Hedley Wright var ute och 
gick i Campbeltown när de passerade 
de gamla nedgångna husen som en 
gång hade varit Glengyle Distillery.
 - Hedley påpekade att det var 
ju en sorgens historia att dessa bygg-
nader bara fick stå och förfalla, berät-
tar Frank. Sen frågade han mig om jag 
trodde att det skulle gå att renovera 
upp dem till ett fungerade destilleri-
er igen. Självklart sade jag, det hand-
lar bara om tid och pengar, men först 
måste man ju köpa marken. Hadley 
tittade då på mig med ett flin och 

sade: Vi äger redan marken och du 
har härmed fått uppdraget att åter-
ställa The Glengyle Distillery. Det var 
en av de bättre promenaderna jag har 
någonsin har tagit, skrattar Frank. 

Att starta ett tredje destilleri i Cambel-
town var ju naturligtvis en stor sak för 
hela staden för det gjorde att de nu 
fick titulera sig som en egen region.
 - Jag jobbade med att återupp-
liva Glengyle i fyra år mellan 2000 och 
2004. Vi designade destilleriet, köpte 
in material. Och för att sluta cirkel på 
något sätt så köpte vi de pannor som 
hade kokat sprit på Ben Wyis av In-
vergordon, min gamla arbetsgivare, 
skrattar Frank nöjt.

Frank McHardy gick, officiellt, i pensi-
on 2013 efter 50 år inom whisky. Men 
han har inte helt släppt Springbank  
eller whisky.
 - Jag var ansvarig för Spring-
banks Whisky School fram till för nå-

got årsedan och jag ger fortfarande 
guidade turer runt Campbeltown och 
Springbank om någon är intresserade. 

Han har även sitt eget företag idag där 
han är en flitigt anlitad konsult hos 
nya destillerier runt om i världen. 
 - Jag jobbar nära ett antal olika 
destillerier såsom West Cork Distile-
ry på Irland och Dartmoor Distillery 
i England – faktum är att Dartmoor’s 
sprit har precis fyllt whisky, vilket är 
otroligt kul. Jag har även konsultat en 
del i Tel-Aviv åt ett nytt destiller, säger 
Frank.

Annars spenderas dagarna numer 
i trädgården med någon enstaka 
whiskytur runt Campbeltown med 
några tokiga whiskyfanatiker.
 - Har ni vägarna förbi så tveka 
inte att fråga efter mig i Springbanks 
Visitor’s Center – vem vet, jag kanske 
kan möta upp för en promenad ge-
nom Campbeltown´s rika whiskyhis-
toria, avslutar han.

”Med ett tredje destilleri i staden 
så kunde vi nu titulera oss som 

en egen whisky region”
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PROVADE
DRYCKER

Här har vi samlat ett urval av de drycker som 
vi har provat. Malter Magasin poängsätter 
inte dryckerna utan vi beskriver hur vi upp-
lever att de smakar och doftar. En del av 
dessa är varuprover som leverantörer har 
skickat till oss, en del har vi köpt för att vi var 
intresserade av hur de smakade, en del har 
vi smakat vid provningar.
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Uisge Teine 15yo 56,4% Uisge Teine 16yo 56,2%Uisge Teine 12yo 53,2%

SINGLE CASK BLENDED MALT WHISKY SINGLE CASK BLENDED WHISKYSINGLE CASK BLENDED WHISKY

Uisage Teine 15yo är den andra i Svens-
ka Eldvattens serie de kallar för Uisage 
Teine – där Teine betyder ’eldvatten’ på 
Skotsk-gäliska.

Doft: Påtagligt rökig doft men nedtonad. 
Krämig och med viss tyngd. Här finns 
svaga charkuterier med en tydlig not av 
läder. Det finns en viss kalkighet också.

Smak: Även om den ‘bara’ är 15 år så finns 
det en åldrad rök i smaken. Efter en stund 
skingras röken och en hel del fruktiga to-
ner såsom granatäpplen och röda äpplen 
träder fram. Denna whisky är en elegant 
blandning av de olika single malterna.

Finish: Bra finish med långa strimmor 
av rök som dröjer sig kvar med en hel del 
frukt.

Denna whisky destillerades i juni 2003 
och har lagrats alla sina 16 år på ett enda 
fat fram tills buteljeringen 2019. Fatet gav 
enbart 196 flaskor.

Doft: Stor vällagrad doft. Väldigt balan-
serade melan fruktighet, ek och svag rök. 
Här finns mogna päron, mörk choklad – 
70% och sälta. Inget i whiskyn avslöjar att 
den “bara” är 16 år – påminner mer om 
20 – 25 årig whisky.

Smak: Här möter man en viss ekighet – 
men bara en svag aning. Komplex smak 
med en fyllig fruktigeht och svag rök! Väl-
lagrad och god bourbonlagring.

Finish: Lång eftersmak med en del char-
mig fatkaraktär som avslutas med en va-
niljton.

Denna serie är en sorts hyllning till de 
gamla grymma blendedbuteljeringarna 
från förr. Etiketterna har fått en lätt vin-
tage touch och innehållet är uteslutande 
Single cask whisky på fatstyrka med sma-
ker som påminner om svunna tider!

Doft: Till en början väldigt blommig men 
övergår till mer en ‘godiswhisky med en 
härlig sötma. Väldigt snäll och balanserad 
doft med sockervadd, karamell, vanilj. En 
hel del mjölkchoklad.

Smak: Enorm! Wow! Den höga alkohol-
halten levererar verkligen smakerna. Frisk 
härlig bourbonlagring. Här återspeg-
las doften i smaken med karamell, vanilj, 
sockervadd. Mot slutet en ton av grönska. 
Väldigt bra blended whisky. Ofta får man 
en tydlig dos av den lite omogna grainen – 
men inte här. De olika destillaten är gjutna 
i varandra.

Finish: Lång finish med riktigt bra gif-
ta smaker. Ingen rök, ingen träig fat ton, 
bara väldigt bra!
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Burnside 27yo 1991 43,6% Glenrothes-Glenlivet 2002 17yo 55,5%Bunnahabhainn Sweet & Smoky

BLENDED MALT WHISKY | BOURBON 
HOGSHEAD | BOT: NOV 2019 - CASKED 1991 
CADENHEAD BLEND SINGLE CASK | SYMPO-
SION

SINGLE MALT WHISKY | BOURBON HOGS-
HEAD | BOT: NOV 2019 - CASKED 2002 | 
CADENHEAD SMALL BATCH | SYMPOSION

COOPER´S CHOICE | CASK 4392 | 57%

Burnside är ett sedan länge nedlagt de-
stilleri i Campbeltown, men denna utgå-
van har inget med detta att göra. Istället 
är Burnside ett varumärke som Balvenie 
använder på de ”spoonade” fat de säljer 
till oberoende buteljerare. 27-årig bour-
bonfatlagrad Single Cask-buteljering.

Doft: Härligt vaxig karaktär, möbelpo-
lish, rund blomighet med en åldrad stor 
doft. Riktigt bra och balanserad.

Smak: Inte lika stor som doften tyvärr 
men här finns en del avrundade eknoter, 
en hel del honung med karamell. Vaxighet 
återfinns från doften.

Finish: Kort finish med dova frukter – 
röda äpplen, mogen mango, och en hel en 
del ektanniner.

En 17-årig whisky från spökdestilleriet 
vid den gamla nedlagda kyrkogården i 
Rothes. Totalt har två bourbon hogsheads 
tappats upp.

Doft: Frisk och fruktig doft. Gröna kris-
piga äpplen, mjuk kiwi. En vaxighet som 
påminner på 95-97 års Clyneslih. Senare 
smörkola -toffee och shortbreads.

Smak: Stor smak! Bred palett av frukt – 
främst gröna äpplen. Honung och smör-
kola. Inte söt, inga beska fattoner. Rund 
och behaglig.

Finish: Medellång finish med mycket 
frukt. Grönskan och friskheten dröjer sig 
kvar.

Glasgowbaserade Vintage Malt Whisky 
Company arbetar med whisky från hela 
Skottland, men är särskilt kända för sina 
buteljeringar av rökig whisky. De räds inte 
heller att ta ut svängarna, t.ex när de nu 
lanserar något så ovanligt som en rökig 
Bunnahabhain som slutlagrats på franska 
Sauternesfat.

Doft: Söt och rökig! Det första som kom-
mer fram ur glaset är en doft som påmin-
ner om en nötblandning med American 
BBQ-doft. Doft av saltig bacon och söt mal-
tighet. Krämig frukt som går över i en svag 
apelsinton.

Smak: Pepprig med påtaglig rök. Här 
finns sälta men söta frukter träder fram 
efter ett tag. Röken är torr som från en 
brasa – tänk Lagavulinrök istället för Ard-
begrök.

Finish: Lång finish med röknoter som 
döjer sig kvar – viss bitterhet i avslutet. 
Väldigt balanserad rakt igenom från doft 
till avslut.
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Tennessee Whisky 16yo 48,9% Springbank Longrow 17 yoMackmyra 2007 11yo 48,2%

TENNESSEE WHISKY | BARREL | BOT: NOV 
2019 - CASKED 2003 | CADENHEAD SMALL 
BATCH | SYMPOSION

SINGLE MALT WHISKY | SINGLE CASK
FIRST FILL SHERRY CASK

SINGLE MALT WHISKY | BOURBON HOGS-
HEAD | BOT: NOV 2019 - CASKED 2007
CADENHEAD SMALL BATCH | SYMPOSION

Whisky (ja, faktiskt med just den stav-
ningen) från hemligt destilleri i ameri-
kanska Tennessee. 16 års lagring på nya 
amerikanska ekfat. En godbit!
A Tennessee Distillery – Aha, då är det 
ju Jack Daniels tänker du. Nu kan det 
mycket väl vara så, men det finns minst 
24 stycken andra destillerier i delstaten…

Doft: Här snackar vi Rock’n’ Roll – rik-
tig Jänkar Juice! Först en enorm viff av 
vanilj sedan en touch av lakrits – men sen 
kommer en kavalkad av spännande dof-
ter: Bränt gummi, svavel, bensin och fyl-
lig ek.

Smak: Spännande strama ektanniner 
blandat med bränt gummi och butters-
cotch.

Finish: Werther’s original, bensin, torr, 
lång med mycket vanilj.

En ny rökig jubileumswhisky på färskt 
sherryfat för att fira Symposions 25 år. 
Begränsad utgåva (single cask) exklusivt 
för Sverige.

Doft: En påtaglig doft av aska där också 
charkuterier gör sig påmind.  Stor sherry 
doft där det finns en härlig nyans av mi-
neraler. 

Smak: Stora rullande sherrysmaker där 
det finns gott om frukt, taniner och mine-
raler. Bra kombination av rök och fatka-
raktär!

Finish: Lång finish  med sherry och en 
viss del aska. Men den här askan är in-
tressant och trevlig och inte alls dålig på 
något sätt.

Det är förvisso inte första gången, men det 
hör verkligen inte till vanligheterna att Ca-
denhead buteljerar svensk whisky. Den här 
gången handlar det om ett 11-årigt Single 
Cask som buteljerats vid naturlig fatstyrka 
på 48,2%. Definitivt ingen vanlig “myra”!

Doft: Klassisk Mackmyradoft enligt vår 
näsa- mandelkubb med citronzest! Jästig, 
fruktig, svag fatkaraktär. Stor doft trots 
‘bara’ 48%.

Smak: Vaniljkubben återkommer även i 
smaken – brödigatoner, frisk citrus, runda 
fruktiga smaker – röda äpplen, mango. En 
viss antydan till jästkaraktär.

Finish: Kort finish med en hel del vanilj 
och jästsötma.



55MALTER MAGASIN  NR  15 Januari / februari 2020

Springbank Hazelburn 10yo 46% Springbank 18yoSpringbank Longrow Peated 46%

SINGLE MALT WHISKY | EX BOURBON | BOT: 
2019 | SPRINGBANK

60 % sherryfat, 40 % bourbonfat | 46%SINGLE MALT WHISKY | PEATED | BOT: 2019 | 
SPRINGBANK

Den helt orökta och trippeldestillerade 
Hazelburn är Longrows absoluta motsats 
och ett skolboksexempel på väldestillerad 
snygg whisky utan onödiga gimmicks.

Doft: Vid första doften så slängdes jag 
tillbaka i minnet till att vara på plats i 
Campbeltown – kombinationen av la-
gerhus (Dova, jordiga dofter, våta ekfat), 
whisky och havssälta är påtaglig i denna 
Hazelburn! Honung och kola finns med 
tillsammans med citrus. En maltig hödoft 
med ett vaniljavslut.

Smak:Vaxig munkänsla med en härlig 
ekighet. Komplex smak med en del äpplen 
och citrus.

Finish: Medellång finish med en viss söt 
maltighet som över går i en skön ekighet.

Springbank 18 är en av de ikoniska butel-
jeringarna. Sedan den togs in i core-rang-
en för en handfull år sedan har den rivits 
ner från hyllorna i världens spritbutiker 
med en rasande fart. 

Doft: Här har man den tropiska frukten 
och den mineraliska dofterna gift ihop sig 
perfekt. Frukt, ek och destillerikaraktär i 
en väldigt bra balans. 

Smak: Stor och komplex smak med rull-
lande toner av ek och frukt

Finish: Bra finish där fatkombinationen 
och ålder samsas för att ge en komplex 
och balanserad helhet. Ännu ett mäster-
verk från Campbeltown.

Springbanks rökiga buteljering Longrow 
kommer nu till Sverige i form av 1200 bu-
teljer.

Doft: Krämig vanilj, marshmellows, rund 
nyanserad rök. Den luktar precis som det 
gör vid mältgolvet hos Springbank vid 
hörnet på Well & Glebe Street i Campbel-
town. De öppnar fönstren som vetter ut 
mot gatan och ibland så torkar de malt 
samtidigt – då blandas röken från Pago-
dataken med den fuktiga malten på malt-
golven och havsbrisen blåser upp i grän-
den vid destilleriet. Exakt så doftar denna!

Smak: Lätt kalkig rökighet, viss sötma, 
skön ek. Riktigt kvalitativ whisky – man 
känner på munkänslan och de perfekta 
smakerna att detta är handgjord kvalitet!

Finish: Lång finish med en behaglig av-
klingande rök. Det finns en maltig sötma 
som hänger kvar också.
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SPRINGBANK 15 YO RUM WOODSPRINGBANK 15 YO

 LIMITED EDITION | 51%100% ex-Sherryfat | 46 %

Romlagrad whisky tillhör inte vanlighe-
terna, men Springbank har gjort just den 
stilen till en husstil som då och då åter-
kommer i limited editions.

Doft: Denna 15 åring påminner en hel del 
om den ’vanliga’ 15 åringen men romfaten 
har mjukat upp de mineralistiska toner-
na. Här finns det massor av söta frukter 
och ekig vanilj. 

Smak: Wow! Riktigt, riktigt bra! Balanse-
rad så det står härliga till. En trevlig ekig-
het med en härligt frisk och fruktig touch.  

Finish: Lång finish som levererar en ut-
omordentlig blandning av frukter och fat. 
Rekommenderas!

The Old Speysider 27YO

The Old Speysider 27 years old är precis 
som namnet skvallrar om en gammal 
whisky från skotska Speysideområdet, 
dock håller Svenska Eldvatten destillerin-
amnet hemligt.

Doft: Fruktbomb! Ananas, hallon, kiwi, 
vaxig, ekig, kokos, kakaopulver. Här finns 
också djupa ektoner som döljer mörka va-
niljnyanser. 

Smak: Förvånansvärt lätt i smaken men 
här finns kolatoner med en balanserad 
och åldrad ek. Gott om kokos finns med 
också. Man känner att det finns ålder i 
denna whisky.

Finish: Lång finish med rullande frukti-
gatoner. Bra ekton som dröjer sig kvar. 

Den klassiska 15-åringen har blivit ännu 
mer klassisk. Receptet har justerats och be-
står av 100 procent sherrylagrad whisky. 

Doft: I grunden samma doft Springbank 
10 år men här är det mycket mer framträ-
dande sherrytoner. Frukter och mörkchok-
lad i en rent lysande blandning! Det finns 
en viss mineralton som ganska ofta åter-
finns i Springbanks buteljeringar. 

Smak: Fruktig sherry som blir torr efter en 
stund i munnen.  Chokladtoner böljar fram 
på tungan och det dyker upp några fata-
ningar i slutet.

Finish: Bra finish med en tydlig vaniljigs-
herry ton som är i bra balans med fatet. 

DESTILLERAD: 21 MAJ 1992 | BUTELJERAD: 
OKTOBER 2019 | 46,3%
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Paul John select cask Oloroso

48%

Paul John Select Cask Oloroso har fått sju 
års tropisk lagring i Goa, varav de första 
fem åren på ex Bourbonfat och de avslu-
tande två på Olorosofat. Det är en helt 
orökt whisky, som buteljerats vid 48%.

Doft: Kryddig doft med en bra fatton. 
Den är ’fet’ i doften med oljigt apelsinskal  
- inte zest. Tydlige doft av pomerans. Väl-
digt blommig och angenäm.

Smak: Lätt munkänsla. Svag svag beska. 
Kryddig ek som med citrus, gröna äpplen, 
frisk. Apelsinskalsolja.

Finish: Lång finish. Med frisk citruston. 
Apelsin zest. Beska men härligt fruktig.

BLIND SEAL WHISKEY-SAMPLE

Svensk rågwhiskey | 11 månaders lagring | Till-
verkad av Agitator Whiskymakare

Detta är ett smaprov som vi har fått från 
Blind Seal Whiskey. De har ju ingen pro-
dukt i dagens läge men har ett stort lager 
som mognar. Spriten är destillerad hos 
Agitator Whiskymakare i Arboga.

Doft: 11 månader?!! Runda strålande 
kolanoter. Bra ek. Övermogen banan. 
Påminner väldigt mycket om en fruktiga-
re version av Rittenhouse Rye Bottled in 
bond

Smak: Krämig, bred ryepalett – kola, 
färsk ek kryddig

Finish: Lång finish med en riktigt bra 
fatkaraktär, kryddor och kola

Rozelieures Fumé Collection

46%

Destilleriet grundades 2000 av Hubert 
Grallet och hans svärson Christophe Dupic. 
På kort tid har Rozelieures blivit det mest 
säljande av samtliga franska destillerier.

Rozelieures Fumé Collection (fumé betyder 
rök) är den första whiskyn från destilleriet 
som lanseras i Sverige. Den är en av Roze-
lierures mest prisbelönta och bäst säljande 
whiskysorter.

Doft: Stor härlig doft. Elegant och balan-
serad. Härligt rökig - tänk sötare Caol Ila 
rök. Mörk Choklad. Djup fruktighet.

Smak: Mjuk rök med en chokladig smak. 
Tydlig sälta med en bra fruktighet.

Finish: Ganska kort finish med men en 
bra balanserad maltighet vs ekighet. Rö-
kigheten dröjer sig kvar en stund. 
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Dictador 39yo 1980 59,9%

SINGLE BLENDED RUM | BOURBON BARREL 
& SHERRY FINISH | BOT: NOV 2019 - CASKED 
1980 | CADENHEAD RUM | SYMPOSION

En mycket gammal, 39-årig, colombiansk 
rom uppkallad efter ”El Dictador” Severo 
Arango; spanjoren som kom till Colombia 
för att driva in skatter åt hemlandet, men 
som istället upptäckte och förälskade sig i 
den lokalt producerade rommen. 

Doft: Otroligt djup doft med tydliga chok-
ladrussin. Kryddig ek med en bra mix av 
torkad banan och mango. Extremt balan-
serad i doften.

Smak: Wow! Detta är en elegant och väl-
balanserad rom som visar fantastisk pigg-
het efter 39 år i fat. Den har en “dammig” 
känsla av sig, lite källarsmak men inget 
dåligt på något sätt. Det finns aningens la-
krits i bakgrunden men mest är det frukt 
– där russin och dadlar dominerar.

Finish: Förvånansvärt kort eftersmak 
men här finns en viss ton av rund härlig ek 
och russinen dröjer sig kvar in i eftersma-
ken också.

Diplomático Selección De Familia 43%

Diplomático är en rom från Venezuela 
som är lite torrare i stilen. Rommen är i 
huvudsak gjord på melass från sockerrör, 
men man har även tillsatt den renaste me-
lassen som kallas ”sugar cane honey”. 

Denna rom är lagrad upp till 12 år i en 
kombination av nya ekfta, ex-bourbon 
och ex-sherryfat.

Doft: Här finns tydliga kola och knäck-
toner, djup vanlij doft, mörk 70% choklad. 
Här finns också en försiktigt not av ekfat.

Smak: Initialt viss sötma i smaken men 
definitivt åt det torrare hållet. Chokladen 
och kolan från doften återkommer här i 
smaken tätt följt av en härlig ekighet som 
samsas med torkade tropiska frukter!

Finish: Lång finish med en hel del chok-
ladtoner och en avklingande vaniljtouch.

Rum Nation British Guyana

10 ÅR | 56,4%

Det italienska whiskymärket Wilson & 
Morgan har länge varit etablerat på 
marknaden. Bakom det står ett italienskt 
familjeföretag. I början av 90-talet be-
sökte Fabio Rossi skotska lagerhus för att 
sampla whisky. Till sin förvåning fann 
han att en del whisky brokers hade gott 
om romfat inklämda bland whiskyfaten. 
Han fick prova några av dem och blev all-
deles hänförd. Där och då föddes tanken 
på att skapa Rum Nation.

Doft: söt, svag arrak, mjölkchoklad, nö-
tig, honung, tydlig sherryton.

Smak: vinös, torr, bra skjuts pga alkohol-
halten. Tydlig sherrysmak.

Finish: tydlig torr olorososherry smak i 
finishen. Bra ek. Lite beska
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Uitvlugt 25yo 1993 51,2%

CASK STRENGTH RUM | EX BOURBON BAR-
REL | BOT: NOV 2019 - CASKED 1993 | CADEN-
HEAD RUM | SYMPOSION

När Uitvlugt Distillery stängdes för gott 
år 2000 flyttades de unika träpannorna 
till Demerara Distillers som numera är 
Guyanas enda återstående romprodu-
cent. Denna 25-åriga buteljering får med 
andra ord betraktas som en raritet.

Doft: Runda mandeltoner. Tydlig dofter 
av grönska där mortlad mynta är mest 
framträdande. Den är lite instängd – man 
anar en unken ton. Det finns även lite ta-
petklister i doften.

Smak: Lätt med tydlig grönska. Tapet-
klistret återkommer med beska toner. 
Brödig och lite instängd smak.

Finish: Vi upplever eftersmaken besk 
med lite fruktiga toner.

Summering: Doftmässigt så är detta en 
riktigt intressant rom, men vid smaken så 
faller den för oss. 

Foursquare 13yo 2005 62,0%

CASK STRENGTH RUM | BOURBON BARREL | 
BOT: NOV 2019 - CASKED 2005 | CADENHEAD 
RUM | SYMPOSION

Från Västindiens östligaste utpost Bar-
bados kommer denna Foursquare-rom. 
Foursquare räknas till romvärldens yp-
persta elit och har mer eller mindre pre-
numererat på titeln “Rum Producer of the 
Year” de senaste åren.

Doft: Stor doft. Först en stark viff av 
färsk målarfärg men sen kommer sköna 
och fruktiga toner av banan, kokos, kara-
mell och mustig Crème brûlée.

Smak: Fruktbomb! Här finns en hel drös 
med frukt – toner av banan, mango, ko-
kos. Riktigt kraftfull smak pga sina 62%. 
Vissa beska finns med lite ek-tanniner 
som stramar

Finish: Lååång eftersmak med vågor av 
frukt som rullar på tungan. En del citrus-
toner dröjer sig kvar. En riktigt, riktigt 
bra Foursquare!

Caroni 21yo 1998 61,6%

CASK STRENGTH RUM | EX BOURBON BARREL 
BOT: NOV 2019 - CASKED 1998 | CADENHEAD 
RUM | SYMPOSION

Nedlagda romdestilleriet Caroni på Trini-
dad har fått ett kultfölje som närmast kan 
liknas vid whiskyvärldens Port Ellen.

Caroni är en kraftfull och smakrik rom i 
unik stil, vilket tillsammans med mycket 
begränsad tillgång gjort den till romentu-
siasters och samlares hetaste villebråd.

Doft: Sälta, gummi, rökta och kärva to-
ner, nagellack och hobbylim. Det låter ju 
inte gott, men det doftar faktiskt fantas-
tiskt! Som vanligt när det gäller Caroni så 
är det en Wow-upplevelse man har i glaset.

Smak: Enorm smak – fruktig med en viss 
del svavel. Rökta gummitoner, torr först 
men sedan munvattnande.

Finish: Lång finish med frukt – röda äpp-
len och banan, en del gummi och svag rök.
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Det finns whiskyfantaster och det 
finns whiskyfantaster och så finns 
Dennis Steckel. Sällan har världen 
skådat någon som är så förälskad i ett 
enda destilleri som Dennis. 

Kanske har du träffat Dennis på någon 
mässa? Inte sällan finns han i Clydes-
dales monter och sprider gospeln om 
det indiska destilleriet Amrut.

Vi passade på att prata med Dennis 
om  Amrut och varför han förälskade 
sig i just detta destelleri av alla hund-
ratals som finns i världen när vi träf-
fades på Cindirella i samband med 
Whisky Fair tidigare i år. 

Text: Henric Madsen
Foto: Dennis Steckel | Amrut | Clydesdale AB

Dennis SteckelDennis Steckel
har har AmrutAmrut  FeberFeber!!

Dennis är en sympatisk och lugn her-
re som man kan se verkligen älskar att 
prata om whisky och då i synnerhet 
Amrut. 

Med tanke på hans otroliga intresse 
och passion så skulle man kunna tro 
att han fick Amrut med modermjöl-
ken med faktum är att fram till 2003 
så hade han inte ens provat en whisky 
han tyckte om - än mindre älskade. 
 - Min första whisky, som jag 
tyckte om, smakade jag 2003, berät-
tar Dennis. Det var i samband med att 
vårt första barn föddes och praxis är 
ju att man ska bjuda sina kompisar på 
en whisky. Jag drack ju inte whisky på 
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Dennis Steckel
Dennis har dubbla 
Amrut tatueringar - så 
man kan ju ana att han 
har en ganska hög Am-
rut feber!

Dennis SteckelDennis Steckel
har har AmrutAmrut  FeberFeber!!
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den tiden så jag gick in på Systembo-
laget och bad att få köpa den mildaste 
de hade på hyllorna. Och då fick jag 
tipset att jag skulle köpa en Glenmo-
rangie 10 år, som jag gjorde. 
 - Det var första gången jag drack 
en whisky som jag faktiskt tyckte var 
riktigt, riktigt god. 
 - Den andra whisky jag kom i 
kontakt med var när vårt andra barn 
föddes och jag köpte en Aberlour, vil-
ket också var bra, och när vårt tredje 
barn kom så blev det en Balvenie 15 
år.
 - Nu hade mitt intresse växt or-
dentligt och jag gick med i en whisky-
klubb i Älmhult. 

Dennis tyckte att det var trevligt att 
vara med i en klubb, men just den-
na fokuserade till lika stor del på ma-
ten som serverades som whisky som 
provades. Efter två år så kände Den-
nis att han var nog mer fokuserad på 
whiskyn och 2010 så startade han och 
några vänner en egen klubb där fokus 
lades till 100% på whiskyn istället – de 
grundade då Elme Uisge Academy.
 - Jag fick kontakt med den 
svenska importören av Ardbeg och 
genom dem så kunde vi genomföra en 
fantastisk första provning där vi pro-
vade Ardbeg Rollercoaster, Ardbeg 17 
yo, Ardbeg Committee 2002, Ardbeg 
1977, Ardbeg 1975 och Ardbeg Very 
Old 30 yo. 

I Elme Uisge Academy så är Dennis 
idag provningsansvarig och det var så 
han kom i kontakt med Amrut för för-
sta gången. 
 - Vi hade en provning med Tho-
mas från Clydesdale där han hade 
med sig en Amrut Regular, berättar 
han. Jag tyckte att den var bra men 

inte något jag fastnade för där och då. 
Men det var något intressant med In-
disk whisky och jag tyckte att det lät 
spännande så jag beställde tre styck-
en Single Cask buteljeringar.

Han var ännu inte såld på Amrut, men 
det var något som gjorde att han fort-
satte att utforska destilleriet.
 - Jag fortsatte att köpa flaskor 
och provade dem, men det var när 
Amrut släppte sin Greedy Angel 10 år 
som jag verkligen fastnade totalt.  Jag 
minns att jag såg bilden på flaskan och 
kände att detta är jag. Det var en per-
fekt kombination med whiskyn, äng-
eln, ja helheten. 

Dennis började på en ny resa med sitt 
whiskyintresse och började att sälja 
iväg hela sin whiskysamling och ja-
gade nu istället Amrut-buteljeringar 
över hela Europa.
 - Folk var jätteglada att jag vil-
ja sälja eller byta mina Japanska- och 
Skotska whiskyflaskor mot deras Am-
rut. Detta gjorde ju också att jag fick 
tag på alla första batcherna som hade 
släppts, även Greedy Angle 8 yo som 
hade släppts innan jag hade fått upp 
ögonen för Amrut, berättar Dennis 
nöjt. 

Amrut Fever grundas
Det var den 30 januari 2016 som Den-

”På den första provningen hade vi
Ardbeg Rollercoaster, Ardbeg 17yo,

Ardbeg Committee 2002, Ardbeg 1977, 
Ardbeg 1975 och Ardbeg Very Old 30yo”
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@amrutfever
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@amrutfever
Du hittar Dennis på både facebook så-
väl som Instagram om du söker på 
@amrutfever

Amrut Fever på facebook har 1283 
medlemmar spridda över hela världen 
och på instagram är det 1426 följare.  
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nis startade gruppen Amrut Fever på 
facebook. 
 - Jag kände att jag ville göra nå-
got mer än bara köpa Amrutflaskor 
och jag kände verkligen att jag hade 
fått ’Amrutfeber’ så namnet passade 
bra, skrattar han.
 
Efter fem månader så hade gruppen 
450-500 medlemmar utspridda över 
hela världen och även Amrut hade nu 
noterat gruppen.
 - Jag hade ju inte haft någon 
kontakt med Amrut innan utan jag var 
ju bara ett fan av deras whisky. Jag vis-
ste att de hade sett på sociala medier 
att jag hade en tatuering med Greedy 

Angel, men de trodde 
nog att den gick att 
tvätta bort – för så to-
kig kan ju ingen vara. 

Men en dag så kom ett 
meddelande Amrut 
där de frågade vad han 
sysslade med, men på 
ett vänligt sätt. 
 - De ställde sig lite 

frågande till hur någon från Sverige 
kunde vara så förälskad deras Indiska 
whisky och jag förklarade detta med 
ängeln och hur hela konceptet kändes 
som jag, berättar Dennis. Några dagar 
senare så kom ett konkret erbjudande 
från Amrut där de ville vara med i pro-
jektet och göra gruppen Amrut Fever 
till världens första klubb för Amrut – 
och där är vi idag.

Besök i Indien
Dennis har idag besökt destilleriet tre 
gånger men första gången var 2016. 
 - Jag hade träffat Ashok en gång 
tidigare när jag åkte själv till Indien 
för att besöka destilleriet och för mig 
så var besöket stort, men för Amrut 

så var det extremt mycket större. Jag 
hade inte riktigt förstått hur stort det 
var, säger Dennis.

Väl på plats fick Dennis ge intervjuer, 
bland annat i en av de större tidning-
arna New Indian Express
 - Jag hade tidigare bara träffat 
Ashok Chokalingam en gång tidigare 
och så åkte jag själv till Indien, ja det 
var ett äventyr säger Dennis.

Sedan det där första besöket har han 
varit på besök ytterligare två gånger.
 - 2018 var jag där med min väl-
digt tålmodiga fru och det var väldigt 
kul att ha med henne så fick upple-
va det som annars bara har sett på 
instagram eller facebook. 

Innan besöket 2018 så hade Dennis 
fått redan på att Amrut skulle trippla 
sin produktion. Han och hans fru fick 
en bra rundtur i det gamla destilleriet. 
 - Vi hörde att det tisslades och 
tasslades i bakgrunden när vi gick runt 
och alla i företaget var på plats så man 
märkte att det var något på gång, be-
rättar Dennis. Efter turen kom vi fram 
till ett nybyggt hus med ett rött band 
framför dörren. Jag sade till Linda, 
min hustru, att - Shit, vi får vara med 
på invigningen!

Men Dennis hade missuppfattat situa-
tionen. Han skulle inte bara vara med 
på invigningen, han skulle få äran att 
klippa bandet! 
 - Då blev jag nervös på riktigt, 
utbrister Dennis. Det tog jättelång tid 
att fatta vad jag hade varit med om.

2019 var Dennis tillbaka i Indien igen 
men denna gång hade han med sig sin 
79-åriga far.
 - Han hade som längst varit till 

”Jag skulle inte bara få 
vara med på invigningen, 
jag skulle få klippa ban-
det. Då blev jag nervös 

på riktigt! ”
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Kanarieöarna och nu åkte vi ända till 
Indien med allt vad det innebär – en 
helt annan kultur, språket, maten. 
Men han sa efteråt att det var den 
bästa resan han hade gjort i sitt liv, 
och det var ju helt fantastiskt att jag 
fick göra den resan med honom ock-
så, säger Dennis.

Även fast hans var 79 år så kunde inte 
Dennis låta bli att busa med honom 
väl på plats på destilleriet. 
 - När jag besökte Amrut 2016 
så hade jag aldrig besökt ett destilleri. 
Så när jag gick turen tillsammans med 
Ashok så bad han mig att lukta i jäs-
karet och jag hade ju ingen aning om 
vad som väntade när Ashok gav mig 
ett extra litet tryck i nacken så jag kom 
ned ordentligt i ångorna. 2019 så var 
jag tvungen att göra samma sak mot 
min far också, skrattar Dennis

Amrut som företag skiljer sig ganska 
markant från sin Skotska kollegor på 
det viset att de har fler än 500 anställ-
da - där de flesta är kvinnor.
 - Det är ännu en av orsaker-
na till att jag gillar Amrut så mycket, 
berättar Dennis. I Indien generellt så 
behandlas kvinnor väldigt dåligt, men 
Amrut jobbar efter principen att de 
ska ta hand om kvinnorna istället. 
Vissa moment i destilleriet skulle inte 
klassas som jobb här i Sverige, det kan 
vara att flytta en flaska en meter bort 
till ett annat transportband, men i In-
dien så har den tjänsten räddat en hel 
familj, berättar Dennis.

Lurad till att skapa en buteljering
2017 så skulle Robin Tucek ha en prov-
ning i närheten av Älmhult där Dennis 
bor.
 - Han frågade om jag kunde 
hjälpa honom med att välja ut ett bra 

fatprov till provningen och det är klart 
att jag hjälper till om jag kan, säger 
Dennis. 
 - Robin hade med sig en rad 
olika fatprov där jag fick tycka till om 
doft, smak och säga vilken jag tyckte 
var bäst. Jag tyckte att sample C var 
klart bäst av det han hade med sig.

Några månader senare så ringde Ro-
bin till Dennis och berättade att han 
arbetade på en bok om Black Adder 
och då de är de enda som buteljerar 
Amrut som Oberoende buteljerare så 
kommer detta att handla om Amrut. 

 - Han undrade om jag inte kun-
de skicka en bild på mina Amrut-ta-
tueringar då han ville ha med den i 
boken. Men det skulle ju visa sig att 
det inte handlade om någon bok, 
skrattar Dennis. På mässan i Örebro i 
november 2017 så berättade Thomas 
Sundblom att de hade en helt ny Am-
rutbuteljering som de skulle hälla upp 
under mässan. 
 - Thomas Sundblom ställde upp 
flaskan med baksidan mot mig, och då 
såg jag att det var en sherrylagring, vil-
ket jag gillar extra mycket, säger Den-
nis. Men när jag vände på flaskan såg 
jag att det var en Black Adder butelje-
ring men med texten ’Dennis Steckel 
Selection’. Wow!

Under 2020 får vi eventuellt hålla ut-
kika efter flera Snice:a buteljeringar 
med Amrut!

”I Indien så behandlas kvinnor generellt 
väldigt dåligt, men Amrut jobbar efter 
principen att de ska ta hand om dem 

istället. ”
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