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När jag började prova whisky så 
gjorde jag som alla andra kring mig 
gjorde – jag poängsatte whiskyn. Den 
skala som jag använde mig av då var 
100-skalan. 

Den innebär att man delar in whiskyn 
i fyra olika segment: Doft, Smak, Efter-
smak och Helhet - eller det var i alla 
fall så som jag gjorde det. Jag insåg 
ganska tidigt att bedöma färgen på 
en whisky är ganska lönlöst då den 
egentligen inte säger så mycket om 
drycken. 
En whisky som lagrats i ett sherryfat 
kan vara blek som en 3rd fill bourbon-
lagring men dofta och smaka som en 
sherrybomd. En sherrybomd som är 
mörk som natten kan dofta och smaka 
som en trött Jura från 80-talet.

Förvånansvärt många producenter 
använder också sockerkulör när de 
buteljerar sin whisky. Anledningen till 
detta är att om det står olika batcher 
av en whisky på butikshyllan och det 
är en nyansskillnad mellan dem så 
kommer kunder reagera. Att då jus-
tera så varje batch har samma färg är 
något jag förstår och kan acceptera. 
Men ämnet färg på whisky kan vara 
material till en annan krönika i ett an-
nat nummer.

Varje enskilt segment av whisky kan 
sedan få ett toppbetyg av 25 poäng. 
Generellt sett så hamnar de flesta 
whisky i spannet mellan 70 – 100 po-
äng. Jag har personligen aldrig provat 
någon whisky som är 100 poäng och 

h e n r i c  m a d s e n
Chefredaktör

Vad är poängen
med poäng?

jag vågar påstå att få har. Hos en del 
recensenter så verkar det dock som 
om det inte finns någon whisky i hela 
världen som är under 92 strecket – 
men då är man varken ärlig mot sig 
själv eller mot de som ska försöka ta 
recensionen på allvar.

Många har synpunkter på när blog-
gare eller journalister får varuprover 
och vi recenserar dessa. Ofta så sä-
ger folk att det sätts höga betyg eller 
positiva omdömen bara för att vi har 
fått whiskyn gratis – men då har man 
glömt en aspekt. Vilken producent el-
ler importör skulle skicka medvetet 
dåliga produkter för att få ’dålig press’ 
på dessa?

När jag grundade detta magasin så 
gjorde jag ett medvetet val att inte 
poängsätta whisky längre och orsaken 
till detta var för att jag ville beskriva 
whiskyn jag provade och sedan lämna 
ett förklarande omdöme. Vad vi har 
sett i kommentarerna till våra reces-
sioner så vill våra läsare heller se ett 
poäng. Många har lyft fram det fak-
tum att det är då lättare att jämföra 
oss mot andra recensioner och på så 
vis kunna skapa sig en egen bild om 
var ungefär en whisky ligger i kvalitet. 

Genom att lyssna på läsarna så har vi 
ändrat uppfattning och kommer att 
sätta poäng på de whisky vi provar 
och recenserar. Men jag flaggar redan 
nu att vi inte kommer att köra 92 po-
äng och över på allt!
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KÖP BILJETT 

ÅLDERSGRÄNS 20 ÅR

www.olochwhisky.se
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Kilchoman Distillery
Destillerad: 17/05/2012
Buteljerad: 04/08/2021
PPM: 50
Fatnummer: 269/2012
Lagrad på Fresh Bourbon Barrel
Alkoholhalt: 55,5%
Pris: 999:-
Antal: 245 flaskor

Du beställer den på Systembolaget med 
det dolda beställningsnumret: 5306001

Äntligen är den här!
När vi nu har buteljerat whisky från Highlands, Camp-
beltown och Speyside är det äntligen dags för Islay!

I samarbete med Enjoy Wine & Spirits så har vi tagit 
fram denna Single Cask från Kilchoman. Det är 9 årig 
whisky som lagrats på en Fresh Bourbon Barrel och 

buteljerats vid 55,5%

Det är en pigg och frisk bourbonlagrad Kilchoman som 
bjuder på tjock och söt Islayrök med fruktiga smaker av 

persika och tropisk frukt!

Malter Magasin
Buteljering #6

KÖP BILJETT 

ÅLDERSGRÄNS 20 ÅR

www.olochwhisky.se
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Välkomna
höstens rusk!

Novemberrusket står i antagande 
och det är lite extra skönt att sjunka 
ned i soffan eller fåtöljen med något 
värmande i glaset. 

Vi har samlat ett gäng whiskys som vi 
rekommenderar nu i höst som verkli-
gen förgyller de där extra mörka kväl-
larna.
 Det är ett axplock av bourbon-
lagringar, sherry och portlagringar, rö-
kiga och orökiga. Samt från en rad oli-
ka länder såsom Indien, Sverige, USA, 
Irland och naturligtvis Skottland!  
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Amrut Port Pipe
Indisk Single Malt Whisky | 60%
Nr: 53564  | Volym: 700 ml | Pris: 1598:-
Denna Amrut är särskilt buteljerad för 
facebookgruppen SNICE som Dennis 
’Mr Amrut’ Steckel grundade. Det är 
en orökt Amrut som destillerades i 
April 2013 och buteljerades i Decem-
ber 2020. Och den har lagrats på ett 
ex-Portfat. En grym pjäs på styva 60%.

High Coast The First Ten Years
Svensk Single Malt Whisky | 52%
Nr: 41037 | Volym: 500ml | Pris: 1650:-
2011 fylldes de första faten på High Coast 
i Höga Kusten och resan sedan dess kan väl 
bara beskrivas som succé!

Nu har tio år gått och det är dags för destille-
riet att släppa sin första 10 åriga whisky - en 
riktigt milstolpe för vilket destilleri som helst. 
Whiskyn i denna 10 åring är lagrad på en kombi-
nation av ex-bourbonfat och ex-Pedro Ximénezfat. 
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Hven Tycho’s Star 
Svensk Single Malt Whisky | 41,8%
Nr: 472 | Volym: 700 ml | Pris: 495:-
Detta är en mellanrökig vällagrad svensk singel-
malt whisky, skapad från korn till flaska i det lilla 
familjeägda destilleriet Spirit of Hven som ligger 
på ön Hven i sundet mellan Danmark och Sveri-
ge.

Benromach 15 yo 
Skotsk Single Malt Whisky
Nr: 43% | Volym: 700 ml
Pris: 858:-

Benromach är det charmiga destille-
riet som ligger i utkanten av staden 
Forres i norra Speyside. Denna 15 åring 
har lagrats på en kombination av 1st Fill 
Sherry och Bourbon barrels där tyngd-
punkten har legat på Sherry. 

2011 fylldes de första faten på High Coast 
i Höga Kusten och resan sedan dess kan väl 
bara beskrivas som succé!

Nu har tio år gått och det är dags för destille-
riet att släppa sin första 10 åriga whisky - en 
riktigt milstolpe för vilket destilleri som helst. 
Whiskyn i denna 10 åring är lagrad på en kombi-
nation av ex-bourbonfat och ex-Pedro Ximénezfat. 
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Finlaggan Batch Strength 

ZIPPIN PX

Islay Single Malt Whisky | 50%
Nr: 518 | Volym: 700 ml | Pris: 388:-

Blended Scotch Malt Whisky
48,6% | Nr: 53889 | Volym: 

500 ml | Pris: 469:-

När denna Finlaggan släpptes nu un-
der hösten så gick det inte att mis-
sa. Alla sociala medier var nedlusade 
med bilder på denna kioskvältare och 
vi var en del av hyllningskören. 

Detta är en sötrökig Islaywhisky 
från ett icke namgivet de-
stilleri på öns södra kust.

Om man söker efter 
en riktigt rökig Islay 
whisky men som 
ändå inte gör hål 
i plånboken så 
har du hittat 
rätt!

Patrik och Mikael på Selected Malts 
har skruvat lite på receptet för sin 

hyllade Zippin och släpper nu en sherry 
drypande utgåva: Zippin Pedro Ximénez. 

Det är en ZIPPIN som slutlagrats i 12 måna-
der på 60 liters first fill PX Sherry fat. Missar 

du denna så får du trösta dig med Zippin Cask 
Strength No:2 som släpps den 8 december!
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Glen Scotia 25 år
Campbeltown Single Malt Whisky | 48,8%
Nr: 52493 | Volym: 700 ml | Pris: 4 970:-
Vi är ju löjligt förtjusta i Campbeltown, både staden och dessa whisky, så denna  
raritet passar ju oss perfekt. Denblev också utsedd till Världens Bästa Whisky 
nyligen i San Fransisco World Spirits Competition. En stiligt lagrad 25 åring i 
klassiska ex-Bourbon fat.

Writers Tears 

Irish Whiskey | 46%
Nr: 442 | Volym: 700 ml | Pris: 359:-

Pot Still whiskey från Irland när den 
kanske är som bäst? Ett litet famil-
jeföretag som drivs med hjärta och 
passion och som levererar smakupp-
levelser i världsklass. Mjuk och trev-
lig whiskey som levererar klassiska 
irländska toner!

Blantons Single Barrel
Kentucky Bourbon | 46,5%
Nr: 86060 | Volym: 700 ml | Pris: 695:-
Om man inte kan få tag på Pappy Van Vinkel 15 år el-
ler George T Stagg Vintage 2002. Och om man tycker 
att även Stagg Jr är för dyr så är Blantons ett abolut 
fullgott alternativ! Här finns allt du söker i en Bourbon 
men till en prislapp som inte får dig att gråta. Ljuvliga 
och rullande vaniljtoner!  
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Elixir Distillers är för många ett gan-
ska okänt företag – men om berättar 
att de var, tills nyligen, en del av The 
Whisky Exchanges så är det många 
som nickar igenkännande. Tidigare 
i oktober 2021 så briserade nyhe-
ten att Pernod Ricard hade köpt The 
Whisky Exchange för en icke angiven 
summa. 

Det var planerat att jag egentligen 
skulle ha intervjuat Oliver Chilton da-
gen innan denna nyhet rullades ut 
men något kom i vägen – och tur var 
väl det! 
 - Det hade varit riktigt svårt att 
inte berätta om den kommande nyhe-
ten, skrattar Oliver när vi i stället träf-
fas över zoom någon vecka efter den 
stora nyheten. Jag hade ju yppande-
förbud och det hade varit omöjligt att 

inte du hade märkt att något var på 
gång.

Vad affären innebär är att butiksdelen 
– både online och de fysiska affärer-
na samt The Whisky Show tas över av 
Pernod Ricard. Det som inte påverkas 
är Elixir Distillers och deras projekt 
med att bygga ett destilleri på Islay.

Även om du inte känner Elixir Distiller 
så lovar vi att du har sett några av 
deras varumärken. Port Askaig, Ele-
ments of Islay och Single Malt of Scot-
land är alla varumärken som de äger. 
Även den välkända rommen Black Tot 
kommer från dem. Olivers roll är som 
Head Blender och Buisness Manager 
– det betyder att allt som de butelje-
rar är han med och skapar eller tycker 
till om.

Oliver
Chilton

Text: Henric Madsen
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Från norra England till London
Oliver har egentligen jobbat hela sitt 
liv inom whisky. Han började i ung ål-
der hos The Whisky Shop och gick se-
dan vidare till kedjan Oddbins.  Under 
hösten 2010 så hade Oddbins stora 
problem och det resulterade i en kol-
laps och rekonstruktion under 2011. 
Det var i den vevan som Oliver sökte 
sig till The Whisky Exchange och Lon-
don. Då låg deras enda butik i Vinopo-
lis på South Bank, under Cannon Stre-
et Railway Bridge, i London. 
 - Jag började som deltidsan-
ställd där och jobbade väl bara unge-
fär hundra timmar i veckan, skrattar 
Olivier. Som vanligt så tog jag åt mig 
mer och mer arbetsuppgifter och när 
idén dök upp om att anordna The 
Whisky Show första gången i Vinopo-
lis så var det jag som fick ansvaret att 
ro projektet i hamn. 

The Whisky Show i Vinopolis var 2012 
och det var en succé. Sukhinder bad 
mig att jobba mer med mässan till ef-
terföljande år och bad mig att börja 
jobba på huvudkontoret i stället.
 - Jag flyttade till huvudkontoret  
på premisserna att jag skulle jobba 
med mässan, men att jag kanske ock-
så skulle få göra någonting mer, flinar 
Oliver. Ganska snabbt så insåg jag att 
jag skulle få ansvaret för alla officiella 
buteljeringar till The Whisky Show.

Det jobbet ledde vidare till att han 
också fick mer ansvar när det kom till 
buteljeringar som var exklusiva till just 
The Whisky Exchange. 
 - Det började med att jag sköt-
te våra specialbuteljeringar till serie 
Signatory Vintage for The Whisky Ex-
change och det i sin tur ledde till att 
jag också fick ansvaret att sköta alla 
fat som vi köpte in till The Whisky Ex-
change, förklarar han. Det fanns ju 
ingen plan att det var detta jag skulle 
jobba med men det behövdes göras 
och jag fanns på plats. 

Runt 2014 så slutade den personen 
som skötte deras egna varumärken 
såsom Port Askaig och Single 
Malts of Scotland och då fick 
Oliver även ansvar för den 
delen av företaget. 
 - De flesta som job-
bar på Elixir Distillers eller 
The Whisky Exchange bör-
jade egentligen med något 
annat än det de idag job-
bar med, säger Oliver. Det 
är förmodligen bara Billy 
Abbott som fortfarande, 
delvis, sysslar med det 
som han gjorde från bör-
jan. Men även han glöm-
mer av vad det är han ska 
syssla med egentligen, 
vilket är utbildning av 
vår personal, och i stället 
bloggar eller håller någon 
provning, skämtar han.
 
Nu när The Whisky Ex-
change har blivit sålt så är 
det första gången på tio år 
som Oliver inte kommer att 
jobba tillsammans med Bil-
ly Abbott. 
 - Om jag ska vara helt 
ärlig så är det kanske det 
märkligaste med hela den 
här affären. Det faktum att 
jag inte kommer att vara 
kollega med Billy Abbott, 
säger Oliver betänksamt. Vi 
började i stort sett samtidigt 
på The Whisky Exchange så 
det kommer att bli märkligt 
att man inte bara kan ringa 
honom och be att kan kika 
på ett utkast.

Single Malts of Scotland
Officiellt så var Single Malts of Scot-
land den första serien som Elixir Di-
stillers släppte med start redan 2002 
- varumärket fungerar som en klassisk 
oberoende buteljerare där fat köps in 
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och buteljeras.
 - Från början var det en mix 
av Single Casks och olika batcher där 
man kunde se skillnaden genom att 
titta på vilken typ av folie de hade 
över korken, men sedan jag började 
jobba med märket så har vi bytt ut-
seende helt. Vi växlade också om till 
att enbart buteljera enskilda fat. Den 
främsta orsaken till detta byte var att 
jag i början kände mig osäker på att 
blanda till batcherna – att buteljera 
Single Cask whisky är också oerhört 
lättare. Det är bara att dofta och pro-
va whiskyn, är den god så buteljerar vi 
är den inte bra så gör vi något annat 
med den.

Nu när Oliver har blivit varm i kläderna 
och har skapat en rad andra whiskys 
så har de också börjat med att skapa 
mindre batcher under Single Malts of 
Scotland igen.
 - Vi har Reserve Casks som vi 
kan locka in kunder i hela tänket vad 
oberoende buteljerare är och när de 
väl har fått upp ögonen för smakrike-
domen som finns inom det segmentet 
så kan vi enklare få dem att utforska 
våra Single Cask inom Single Malts of 
Scotland.
  
Port Askaig
Även om Port Askaig kan uppfattas 
som en ’Mystery Malt’  där man inte 
får veta vilket destilleri som har pro-
ducerat whisky så är det långt ifrån 
sanningen idag. 
 När de skapade märket Port As-
kaig första gången var det för att Suk-
hinder hade plats på sina hyllor i bu-

tiken för en Islay whisky på fatstyrka 
och vid den tiden så fanns det massor 
av Caol Ila att tillgå. När Oliver kom in 
i bilden hade utbudet av Islaywhisky 
breddats och kunderna frågade varför 
de skulle välja en Islaywhisky som inte 
berättar från vilket destilleri det kom-
mer ifrån. 
 - Ursäkta om jag låter lite ’säljig’ 
nu men för mig så handlar smakerna 
och dofter i Islaywhisky om balansen 
mellan frukt och rök, säger Oliver. 
Förut så stämde det att vi inte kunde 
eller fick berätta vilket destilleri som 
hade producerat whiskyn men idag så 
är vi helt öppna med det, säger Oliver. 
Vi använder inte bara ett destilleri till 

dessa buteljeringar utan det är blan-
dat. Men den 8 åriga och 100 Proof är 
alltid Caol Ila och vi producerar dessa 
två i batcher om cirka femtio fat per 
batch.

Under nästa år så kommer de förmod-
ligen fasa ut den 8-åriga och i stället 
ge ut en 10-åring. Redan idag så ingår 
8, 9 och 10 årig whisky i den utgåvan 
så det blir ett naturligt steg att bara 
släppa den som en äldre buteljering. 
 - Port Askaig 28 år är från ett ej 
angivet destilleri, och det är även hem-
ligt även för oss. Vi har bara uppgiften 
att det är från Allied Distillers och då 
finns det bara Ardbeg och Laphroaig 
att välja mellan och den doftar och 
smakar inte som Ardbeg. Det enda 
jag sökte efter i denna buteljering var 
om den var elegant och hade en bra 
balans mellan frukt och rök – och det 
hade den så vi buteljerade den. 
Port Askig 15 år

”Islaywhisky handlar för 
mig om balansen mellan 

frukt och rök”
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I Sverige hittar du de flesta av de-
ras olika varumärken hos Clydesda-
le.se. Thomas Sundblom och hans 
team har länge samarbetat med 
Oliver och resten av gänget på Elixir 
Distillers
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Runt 2013 – 2014 så var det väldigt 
svårt att få tag på Caol Ila och det blev 
lite panik då de inte kunde fortsätta 
att ge ut sina whiskys. Efter några för-
handlingar så fick de till ett fyllnads-
kontrakt vilket betyder att de skickar 
fat till Islay som Caol Ila fyller och så 
lagrar de sin whisky någon annan-
stans. De fick även tag på några få fat 
av väldigt ung whisky som de behövde 
lagra några år. Men Sukhinder gav Oli-
ver ett annat uppdrag också – han fick 
ge sig av mot Skottland och leta upp 
Islaywhisky som de kunde köpa och 
skapa en ny produkt med.
 - Jag gav mig i väg och hittade 
faktiskt några fat som vi kunde skapa 
en Port Askaig 15 
årig utgåva av, 
berättar Oliver. 
Det var en mix 
av 25 % sherryfat 
och 75% bour-
bonfat från 1998-
1999. Jag gav det 
första provet till 
Tim Forbes som 
jobbade med 
oss förut – han 
provade och för-
vånades över att vi hade hittat Caol 
Ila som var 15 år och av den kalibern. 
Egentligen var det Laphroaig och jag 
tänkte att om jag kom undan med att 
Tim trodde att det var Caol Ila och inte 
reflekterade över att det kunde vara 
något annat destilleri så kunde vi bu-
teljera och sälja det till våra kunder. 
Det handlade ju inte om att lura nå-
gon utan det var mer om den levde 
upp till vad Port Askaig var – och det 
gjorde den där första 15 åringen med 
råge. 

Elements of Islay
Elements of Islay skapades av Sukhin-
der med avsikten att ta fram en serie 
med whisky som var tänkt att drickas 
och inte samlas på. Därför brydde han 
sig inte om att sätta ut ålder eller nå-

gon annan onödig information på flas-
korna.
 - Det tänket är Sukhinder i ett 
nötskal, skrattar Oliver. Han älskar Is-
lay whisky, gammal som ung, så han 
brydde sig inte direkt vilken whisky 
som han kom över. Nu råkar det vara 
så att de första faten han köpte var La-
gavulin. Han fick inte skriva ut på eti-
ketten att det var Lagavulin men han 
fick använda de första bokstäverna. 
Han hittade en standardflaska som 
heter ’farmacia’ och så pratade han 
med vår designer och förklarade att 
han hade en idé som han ville kalla 
’Elements of Islay’. Designern kom till-
baka med den etikett som vi ser idag. 

När man tittar tillbaka på hur bran-
schen såg ut runt 2007 – 2009 så fanns 
det hur mycket whisky som helst att 
köpa.
 - När jag tittar i våra dokument från 
den tiden och ser hur mycket whisky 
vi köpte och till vilket pris så är det 
helt galet, säger Oliver. Nu är situa-
tionen lite annorlunda och utbudet är 
väldigt mycket mer begränsat. Detta 
har ju gjort att vi har buteljerat de fat 
som Sukhinder köpte för tolv – tret-
ton år sedan. Ibland får vi någon kom-
mentar att det är ganska dyr whisky 
i våra Elements of Islay men då ska 
man komma ihåg att vissa av de se-
nare Laphroaig börjar bli 25 år när vi 
släpper dem – då är det ju fortfarande 
billigt det pris vi tar för dem.

”När jag tittar tillbaka 
på den tiden och ser hur 
mycket whisky vi köpte 
och till vilket pris så är 

det helt galet”

Elixir Distillers bygger destilleri på Is-
lay 
Elixir Distillers har sedan en tid varit 
ett eget fristående företag som visser-
ligen har ägts och drivits av Sukhinder 
och hans bror Raj - men för någon 
utifrån så har de två företaget verkat 
vara samma sak.
 - Vi har stått på våra egna ben 
sedan en tid tillbaka och har ett fan-
tastiskt team, säger Oliver. Vi har två 
säljare, två brand Ambassadors. Någ-
ra som jobbar med logistiken och en 
marknadsförare och vi ju också nu 
mer en Destilleri Manager. Det är nå-
got som har väldigt viktigt för Sukhin-

der att alla de olika 
företagen ska stå 
på egna ben och i 
vårt fall så är det 
mer viktigt än nån-
sin nu när vi änt-
ligen sätter igång 
med byggande av 
destilleriet på Is-
lay, säger Oliver.

Att Elixir Distillers 
ska bygga ett de-

stilleri på Islay mellan Port Ellen och 
Laphroaig är något som kom som en 
nyhet för snart två år sedan – men 
projektet har kantats av förseningar.
 - Det har varit ett av de mest in-
tressanta och utmanande projekt som 
jag någonsin har varit delaktig i, skrat-
tar Oliver. Vi besökte Islay och marken 
som vi ska bygga på redan 2014. Då 
var det jag, Sukhinder och hans bror 
Raj. 

De var ganska snabba med att sätta i 
gång projektet. De hittade en civilin-
genjör som kunde styra över projektet 
och de anlitade en arkitekt som tog 
fram ritning.
 - Den mest uppenbara ändring i 
våra planer är ju den externa utform-
ningen av destilleriet. Först så tog vi 
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fram ritningar på ett modernt utse-
ende och som också togs emot po-
sitivt när vi visade planerna på Islay. 
Men när vi skulle ansöka om formallt 
bygglov så blev det avslag för att det 
var för modernt.
 
De fick egentligen två val av byggnads-
nämnden – bygg ett mer traditionellt 
destilleri som liknar de andra destille-
rierna på ön eller täck det med jord så 
som Macallan gjorde. 
 - Och då vi kände att Macallans 
utseenden inte riktigt det vi eftersträ-
vade så ritade vi om destilleriet så det 
blev mer traditionellt, säger Oliver.

En ö med många 
viljor
Islay är unikt på 
flera sätt då det 
är väldigt familjärt 
men under ytan så 
pyr det menings-
skiljaktigheter. 
 - Ön är upp-
delad i fler olika 
läger, förklarar Oli-
ver. Det finns de 
som kommer från 
ön och som vill ha 
fler jobb så man kan bygga hus men 
så finns det de som har flyttat till ön 
och de vill bara ha lugn och ro. Och 
så finns också mixen mellan små fa-
miljeägda destillerier som samsas om 
ön tillsammans med drakar såsom Di-
ageo.

Även om Elixir Distillers och The 
Whisky Exchange har vuxit till stora 
internationella företag så drivs det 
av en familj och det är Sukhinder och 
hans bror Rajbir tillsammans med de-
ras respektive fruar. 
 - Så när vårt destilleri står fär-
digt om ett och ett halvt år så är det 
ett av de få familjeägda destillerierna 
på ön och det är något som uppskat-
tas hos många, säger Oliver. 

Då de bygger allt från grunden så har 
de en större frihet än vad många av de 
andra destillerierna har haft när det 
kommer till att minska sin miljöpåver-
kan. 
 - Tyvärr kommer vi inte att vara 
100% fossilfria då det är en omöjlig-
het på Islay, men så fort som vi ge-
mensamt har kommit fram till hur vi 
ska lösa värmeproduktion så kommer 
omställningen gå snabbt och lätt. 

På utsidan så är byggnaden traditionell 
men på insidan så är det en blandning 
av tradition och högteknologi som har 
ett enda syfte – att få fram smak.

 - Vi vill skapa en whisky som 
smakar som den gjorde förr men vi 
skapar den med moderna medel. För 
att få grepp om storleken så brukar 
jag jämföra oss med Ardbeg. De hade 
ända tills nyligen åtta washbacks och 
vi kommer att installera sexton styck-
en från start. Vi kommer att golvmäl-
ta 75% vårt korn och produktionen 
landar på en miljon liter alkohol per 
år vid drift sju dagar i veckan, säger 
Oliver. Att vi bara kommer att ligga på 
cirka en miljon liter per år beror på att 
vi har valt att använda längre fermen-
tationstider. Om vi kortade dem något 
så skulle vi kunna producera mer men 
då får vi ju också en annan smak än 
den vi har tänkt oss. Vi kommer också 
att producera fyra - fem olika stilar på 

whisky där en del blir Single Malt och 
en del går direkt till Blends.

Hela projektet är baserat på tänket ’all 
or nothing’ – vilket är lite av Sukhin-
ders signum.
 - Vi känner att om vi ska bygga 
så är det lika bra att satsa rejält från 
början, annars kommer du bara behö-
va jaga utbyggnader framöver, förkla-
rar Oliver. Det är sådant stort begär ef-
ter riktigt högkvalitativ sprit i världen 
så det känns helt rätt att bygga något 
stort från början.

Olivers roll i destilleriet kommer att 
bli ganska påtaglig då hans ansvar är 

Liquid Creations

- Det är ju 
Georgie Craw-
ford som kom-
mer att produce-
ra whiskyn och 
jag kommer bara 
säga hur jag vill 
att det ska sma-
ka, skrattar han. 

Även fast inte 
destilleriet är 

byggt ännu så har de spenderat en 
förmögenhet på fat redan.
 - Vi har en ganska tight fyllnads-
plan klar för oss och det har gjort att 
vi har blivit tvungna att redan nu byg-
ga lager med fat till framtiden. När 
destilleriet väl är i gång så kommer 
vi inte vänta med att köra i gång utan 
det är full fart från start, avslutar han.

Den dagen vi pratade med Oliver höll 
han på att packa för en weekend på 
Islay – de skulle nämligen resa dit för 
att ta det första spadtaget inför byg-
gandet av destilleriet!

”Destilleriet kommer att 
vara en  blandning av tra-
dition och högteknologi 
som har ett enda syfte

– att få fram smak.”
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Än finns bara skisser som visar hur 
destilleriet kommer att se ut. Det 
kommer att byggas melllan byn Port 
Ellen och Laphroaig Distillery och 
namnet är ännu inte officielt.
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Ulf Buxrud: 
Ett liv avsamlande

lf Buxrud är något av en pi-
onjär när det kommer till 
whisky i Sverige. Redan i 
början av 1970-talet så köp-

te han whisky med avsikten att skapa 
en samling och idag så har han kanske 
en av de bästa sådana i landet. Men 
han har inte bara samlat whisky, han 
har också ägnat ett tiotal år på att 
hålla provningar och är förmodligen 
en av de i Sverige som har gjort mest 
för att sprida whiskyns evangelium.

Om man backar tillbaka till slutet 
av 70-talet så var ju inte utbudet av 
whisky i närheten av vad det är idag 
i Sverige. På Systembolaget fanns en 
handfull Single Malts att välja bland 
så om man ville köpa lite mer intres-
santa sorter så fick man lov att resa till 
Skottland för att handla. 
Första gången Ulf kom i kontakt med 

Text: Henric Madsen

U
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whisky var han blott 15 år och det 
var på The British Social Club i staden 
Abadan i dagens Iran. Året var 1957 
och han spenderade sommarlovet 
med att segla.
 - Mina föräldrar tyckte att det 
skulle vara bra för mig att mönstra 
på en båt och resa ut i världen för 

att kanske bli något mer dis-
ciplinerad, säger Ulf. Jag var 
ganska vild på den där tiden. 
När vi var i Abadan så bjöd 
några skeppskamrater med 
mig ut på kvällen och det 
var då jag för första gången 
smakade whisky. Det var en 
’Black&White’ och jag fastna-
de direkt.

Efter skolåren och univer-
sitet så gav sig Ulf tidigt 
in i IT-branschen och 
startade ett mjukva-
ruföretag, DataAnalys 
AB. Affärerna gick bra 
och han etablerade fö-
retaget över hela Euro-
pa.

Vid det här laget så 
hade han redan bör-
jat köpa whisky i stör-
re kvantiteter och när 
han besökte Storbri-
tannien i affärer så 
passade han allt som 
oftast på att göra en 
avstickare till Skott-
land för att handla 
whisky. 
 - Jag sökte igenom 

butiker efter äldre och 
ofta dammiga flaskor som vid på den 
tiden kostade snudd på ingenting, 
säger Ulf. Ett av de bättre fynden jag 
gjorde senare var när jag ramlade över 
en Black Bowmore Final Edition för 
350 pund, vilket ju var ganska mycket 
pengar men om man jämför mot da-
gens pris så var det nästan gratis. 

Serier är speciella
Redan i början av sitt samlade så hade 
han tydliga inriktningar. Dels låg fokus 
på att samla whisky från alla destille-
rier som hade varit i produktion från 
1945 och framåt, dels att eventuellt 
få tag på serier som dessa destillerier 
också hade släppt. Just att samla på 
serier såg Ulf tidigt fördelen med – de 
gav större ekonomiska framgångar än 
enskilda buteljeringar. 
 - Redan tidigt på 70-talet så såg 
jag ju detta fenomen när det kom till 
vin – just hur värdet steg på komplet-
ta serie och när jag började intresse-
ra mig för whisky så flyttade jag över 
konceptet till whisky i stället. Och det 
var viktigt att alltid köpa minst två 
flaskor av allt – en för att konsumera 
och en för att ställa till samlingen. 

Och om man tittar på vad det är som 
Ulf har samlat på genom åren så är det 

mesta just den whisky som har stigit 
mest i värde. Diageos Rare Malts-serie 
ligger idag på mellan 5000 – 100,000 
kronor per flaska, Macallans whisky 
säljs idag oftast för de högsta sum-
morna som Skotsk whisky inbringar 
på auktioner och Hanyu Ichiro´s Kort-
serie håller världsrekordet för den dy-
raste samlingen som klubbats på auk-
tion. 
 - När jag började titta på vilka 
serier och vilken whisky som jag skulle 
inrikta mig på så var det inte en slump 
att jag fokuserade på just dessa - det 
handlade om ett noga fokus på kvali-
tet, berättar Ulf. När det kom till Rare 
Malts så var det ju en perfekt serie att 
samla på då det fanns en rad intres-

”Jag började prova whisky systematiskt 
någon gång i slutet av 70-talet. Redan då 

hade jag samlat på mig massor av flaskor”

Black Bowmore 1964 Final Edition
Ulf hittade en sådan flaska i Skott-
land för £350 - idag kostar en flaska 
långt över 200.000 kronor.
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santa destillerier som jag jagade flas-
kor av och att det var en serie så den 
var ju en självklarhet att börja samla 
på. 

Världens mest exklusiva Macallan 
provning
En del av hans samling har han också 
de facto druckit upp – en hel del rari-
teter tog slut i samband med att han 
fyllde 60 år 2002. Han anordnade då 
en provning i London som än idag an-
ses vara en av de mest exklusiva Ma-
callan provningarna som någonsin har 
genomförts. 
 Den bestod av fem flighter där 
10 whiskys provades á 2 cl vardera.  
Den första flighten hade döpts till 
’Old and rare’ och där fanns whisky 
från 1942 – samma år som Ulf föddes, 
men också från 1946 – det år då Ulfs 
fru Birgitta föddes. Även en rad andra 
buteljeringar provades också i den-

na flight såsom 25 yo och 30 yo samt 
1979, 1980 och 1981. Även Private 
Eye samt de bägge replikorna 1861 
och 1874.

De provade sedan också en komplett 
samling med alla Macallan 18 yo från 
60-talet fram till 80-talet. För att göra 
provningen komplett så hade Macal-
lan gett sig ut lagerhusen och dragit 
upp 100 cl ur fem olika fat.
 - Efter att den hade genomförts 
så beskrevs provningen som den för-
sta vertikalprovningen av betydelse 
i whiskyvärlden, säger Ulf stolt. En 
provning och upplevelse som är abso-
lut omöjlig att genomföra igen. 

Gästerna till denna provning var verk-
ligen ’whos-who’ från whiskyvärlden 
och panelen för kvällen bestod bland 
annat av de kända whiskyförfattarna, 
Charles MacLean, Marcin Miller, He-
len Arthur och Michael Jackson.
 - Michael var en nära personlig 
vän som betydde väldigt mycket, be-

rättar Ulf. Vi träffades en hel del och 
provade igenom hans garage som han 
hade fyllt med öl och whisky. Han hör-
de ofta också av sig om han hade fått 
nys om några nyheter inom branschen 
– han var en betydande personlighet 
och det var en stor förlust när han gick 
bort.

I publiken fanns också kända namn 
såsom Guiseppe Begnoni, Norman 
Shelley, Tsuchiya Mamoru, Sukhinder 
Singh, Doug McIvor samt Dave Russo. 
Från Macallan fanns såväl legendaris-
ka Willy Phillips som David Robertson, 
Master Distiller och Bob Dalgarno, 
Whisky Maker. 

Upptäckte japansk whisky 
Ulf är också medlem i gruppen som 
kallar sig för Malt Maniacs. En sam-

”Jag började prova whisky systematiskt 
någon gång i slutet av 70-talet. Redan då 

hade jag samlat på mig massor av flaskor” Macallan 1942
Ulf håller upp en av alla sällsynta 
Macallans som öppnades vid hans 
60-års firande i London 2002.
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”Jag insåg snabbt att whiskyserier var rätt väg att gå när 
det kom till samlande - och Diageos Rare Malts var en

perfekt serie att samla på.”
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”Jag insåg snabbt att whiskyserier var rätt väg att gå när 
det kom till samlande - och Diageos Rare Malts var en

perfekt serie att samla på.”
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ling whiskyfantaster som gemensamt 
samlas under samma paraply för att 
föra ut whiskyns storhet till resten av 
världen. Andra kända medlemmar är 
och var Serge Valentin, Charles Mac-
Lean, Olivier Humbrecht och Johan-
nes van den Heuvel med flera. De 
började prata med varandra över nä-

tet under 90-talet och samla-
des då kring webbsidan Malt 
Madness.

Detta utvecklades vidare 
via mejl och till slut så bör-
jade de anordna träffar där 
de samlades för att prova 
och prata om whisky. Även 
om gruppen finns kvar fort-
farande så har gemenskapen 
luckrats upp en del när den 
flyttade ut på sociala medier. 

Varje år så anordnar de också 
något de kallade Malt Mani-
acs Awards och det var vid en 
provning inför en sådan täv-
ling som Ulf först kom i kon-
takt med japansk whisky.
 - Den första japanska 
whiskyn som jag provade var 
en Suntory 1988 som hade 
legat på Sherryfat som var 
makalöst bra, berättar Ulf. 
Detta var i slutet av 90-ta-
let och den buteljen väckte 

mitt intresse för japansk whisky på 
riktigt. 

Utbudet av japansk whisky på den-
na tid var snudd på obefintligt. Sunt-
ory släppte några intressanta buteljer 
men de flesta destillerier producera-
de bara konsumtionswhisky i stora 
upplagor.

Hyllad författare
Detta intresse i whisky har också lett 
till att han har skrivet böcker i ämnet. 
Först ut, 2006, var vad man kan anse 
som en bibel i sammanhanget – Rare 

Malts: Facts, Figures and Taste. En 
bok som samlar allt man kan vilja veta 
kring Diageos hyllade serie med sam-
ma namn. Förutom att dyka ned i var-
je buteljering så berättar han också 
om de 36 olika destillerier som utgör 
serien – dess historia och en hel del 
tekniska detaljer. 

N ä s t a 

bok han skrev så flyttade han blicken 
från Skottland till Japan och släppte 
2008 boken Japanese Whisky: Facts, 
Figures and Taste. Den kom ut i en tid 
då whisky från Japan ännu inte hade 
blivit hyllad i den grad som den är just 
nu. Boken går igenom historien om 
Japanskwhisky och han presenterar 
allt du någonsin skulle vilja lära dig 
om japanska destillerier.  
 - I samband med att jag skrev 

Michael Jackson var en otroligt 
kunnig och inflytelserik öl- och 
whiskyjournalist samt författare 
- och han var en  nära vän till Ulf. 
Micheal gick bort i augusti 2007.
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Spader Ess, Klöver Knekt, Hjärter 
Dam och Ruter Kung producerades 
i enbart ca 120 exemplar vardera 
2005. Detta gör det extremt svårt 
att få ihop en komplett samling med 
58 buteljer.

denna bok så besökte jag Ichiro Akuto 
och då åkte vi faktiskt till platsen där 
hans destilleri Chichibu skulle byggas, 
detta var runt 2009 – 2010. 

Ichiros Playing Card Series
Efter att Ulf hade upptäck japansk 
whisky så hade han ju ögonen på vad 
som gavs ut. Och när Ichiro började 
buteljera det kvarvarande lagret av 
Hanyu whisky under 2005 så var Ulf 
snabbt med och köpte. Whisky från 
ett nedlagt destilleri och som skulle 
släppas som en serie passade ju ho-
nom perfekt.

De fyra första buteljeringarna, här 
kallad förserien, är de mest åtråvär-
da flaskorna tätt följt av Jokern med 
svartvit etikett. I ett sätt att strypa 
möjligheten att kunna sätta ihop en 
komplett serie så var Ulf proaktiv. Un-
der 2000-talet när han 
hade provningar så tog 
han ofta med någon bu-
telj ur Ichiros förserie – 
varje flaska som de öpp-
nade var ju en mindre 
möjlig komplett serie. 
 - Från början så 
fanns det ju en-
dast 122 Spa-
der Ess och 
varje gång 
man provade 
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en sådan så krympte ju möjligheten 
med en flaska till ytterligare komplet-
ta samlingar. Jag har själv varit med 
att öppna någonstans mellan 20 – 25 
flaskor ur förserien, säger Ulf. 

Söndagen den 10 oktober i år så klub-
bades en komplett samling av Ichiro´s 
kort serie på en auktion hos det an-
rika auktionshuset Kaigai Fine Wine i 
Tokyo. 
 - Vad jag vet så har det funnit 
fyra kända kompletta samlingar men 
det finns ju alltid några i gråmarkerna 
som vi inte vet om. Det är min egen 
samling, en barägare i Hong-Kong och 
så två till. Men som sagt, det kan fin-
nas ytterligare två, tre kompletta sam-
lingar och det som tyder på detta är ju 
att den som nu såldes hos Kaigai i To-
kyo var inte en av de kända samlingar-
na. 

Hans tredje bok: Whisky – The Final 
Release
Denna serie har också inspirerat Ulf 
att skriva sin tredje bok Whisky – The 
Final Release. Orsaken till att han skev 
boken är att det är en intressant och 
unik samling whisky som nu har fått 
ännu mer mytiskt skimmer över sig 
då den är omskriven för att vara den 
dyraste samlingen som någonsin sålts 
på auktion. 

I boken så lyfts varje flaska fram på ett 
eget uppslag där bilder på både fram 
och baksida är med.
 - I boken så går jag igenom alla 

Ichiros Card Series
Här är alla 58 buteljer samlade - de  
längst ut till höger på varje rad är 
de första buteljeringarna. Här kan 
man tydligt se att designen föränd-
rats något när dessa kort dök upp 
igen - men då i större upplagor.
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58 flaskor med både tekniska detaljer 
och smaknoter på varje enskild flaska, 
berättar Ulf. Jag är nog en av de få i 
världen som faktiskt har provat alla 
58.

Här berättar han också historien om 
destilleriet Hanyu samt tiden innan 
serien kom till och tiden efter med oli-
ka sidoserier.
 - Jag gillar att ha koll på de-
taljerna så jag har forskat fram allt 
som finns att uppbringa kring denna 

whisky, även där en del av whiskyn 
från samma fat har hamnat i andra 
buteljeringar.

Boken kommer ut någon gång tidigt 
under 2022 och vi kommer naturligt-
vis skriva mer ingående om den när 
den finns i handeln. 

Köper sällan whisky numer
Idag har Ulf nästan helt att slutat köpa 
whisky, om det inte är något riktigt 
speciellt eller något från Sprit of Hven.
 - Det har blivit sådan cirkus 
kring specialutgåvor där de vill ha in 
stora pengar för en halvdålig whisky 
så det intresserar mig inte längre, 
säger Ulf. Men visst bevakar jag auk-
tionerna och om det är någon speci-
ell flaska så kniper jag ibland till men 
idag har jag en mer passiv inställning 
till samlandet. 

När han köper whisky så är det oftast 
till någon av de två whiskyföreningar-
na där han är medlem i Malmö. 
 - Jag väljer whiskyfaten till Mal-
mö Malt Whisky Society. Vi är nog den 

klubben i Sverige som har köpt mest 
fat och buteljerat med vårt namn på 
skulle jag våga påstå, säger Ulf. Vi är 
uppe i 31 olika fat från lika många de-
stillerier och har nummer 32 och 33 
på gång under 2022.

Det finns dock ett destilleri som Ulf 
fortfarande köper allt som släpps ifrån 
och det är Spirit of Hven.
 - Jag har följt Hven från när de 
startade och köper allt som de släp-
per, berättar Ulf. Det är en kombina-

tion av att de faktiskt gör en väldigt 
bra produkt och så är det ju att de lig-
ger i rätt region i landet. Det är bara 
en biltur på cirka en timme, plus färja, 
till destilleriet från där jag bor.  

En plan för framtiden
Nästa år fyller Ulf 80 år och självklart 
har han satt upp en plan för vad som 
ska hända med hans samling längre 
fram.
 - Även om våra två barn tycker 
om att njuta av whisky så är de inga 
samlare, säger Ulf. Så vi är överens om 
att jag ska sälja min samling innan jag 
dör. Mitt stora whiskybibliotek däre-
mot kommer jag att skänka till Gryt-
hyttan - de har ju ett av landets störs-
ta bibliotek som rör drycker och där 
passar mina whiskyböcker in perfekt, 
avslutar Ulf.

”Det har blivit sådan cirkus kring 
specialutgåvor där de vill ha in stora 

pengar för halvdålig whisky”
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Vi har tidigare skrivit om Wärdshuset 
Bredaryd men vi har egentligen ald-
rig fördjupat oss i hur de tänker när 
de köper in whisky till sin restaurang. 
Hur har de arbetat för att bygga upp 
ett sådant gediget utbud som de fak-
tiskt har idag och hur ser de på fram-
tiden då priset på whisky bara ökar? 
Vi bad Helena och Viktor att också ta 
fram ett antal whisky som de särskilt 
vill lyfta fram i den här artikeln. 

Något som har framgått sedan tidigare 
är att deras hjärtan klämtar för äldre 
och då kanske speciellt för whisky från 
1960 och 1970. Och deras passion för 
denna sorts whisky ligger som grund 
för deras sätt att tänka när de köper 
in whisky.  
 - Generellt så tänker vi att inte 

Hos
Wärdshuset Bredaryd 
öppnas rariteterna!

behöver ha de whisky som är topp 
10 på Systembolaget då de flesta har 
provat dessa redan utan vi köper om 
det är något nytt och intressant som 
släpps. Men det är också så att vi an-
vänder jätte många olika leverantörer.
Vi handlar en hel del på auktion och 
då är ju vi som företag ganska begrän-
sade i var vi kan handla – det har ju 
med partihandel att göra. Därför tyck-
er vi att det är jättebra när de körde 
i gång med Systembolagets egna auk-
tioner Då blev det ju ganska mycket 
enklare att handla.

Ibland om det är något vi verkligen vill 
ha på andra auktioner så tar vi hjälp 
av någon av våra leverantörer som 
hjälper oss att ta in flaska lagligt. 
  - Den stora fördelen med 
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att vi körde i gång när vi gjorde var att 
det var före den stora hajpen som rå-
der nu. Det gjorde att vi kunde köpa in 
väldigt mycket och väldigt roliga saker 
till ett väldigt bra pris, säger Helena. 

Helena och Viktors kollega Bella hade 
kikat lite i hyllan och insett nyligen att 
de hade väldigt lite whisky från 70-ta-

let på hyllan.
 - Då känns det ganska 
gött att man kan gå ned i 
gömmorna och hämta upp 
ett gäng, skrattar Helena. 
Det är ju en trygghet att 
veta att vi har ett lager som 
kommer att räcka över en 
överskådlig framtid. 
 - Vi insåg ganska tidigt 
att folk förmodligen kom-
mer prova en hel del NAS 
whisky hemma och då 
gäller det att vi har nå-
got som lockar kunderna 
här på Wärdshuset, sä-
ger Viktor. Vi måste ha 
ett dynamiskt sortiment 
som vi successivt kan 
plocka fram. 

De skulle kunna ha ett 
mycket större sorti-
ment än de har idag om 
de tog fram och öppna-
de allt de har i lager 
men det handlar också 
om att hålla flaskorna 
fräscha oh smakerna 

och dofterna intakta.
 - Vi har också valt att inte ha alla 
våra flaskor framme för att inte göra 

våra kunder besvikna flikar Helena in. 
Det finns ju inget tråkigare n när man 
är på en resturang och stötare på en 
flaska som man länge ha velat prova 
och så står det ’öppnas ej’ på den. Hos 
oss så kan man beställa in och prova 
allt vi har framme.

Men det ska förtydligas att om det är 

någon riktig raritet så kanske de inte 
öppnar en flaska om en kund enbart 
vill köpa en centiliter eller två.
 - Även om vi köpte på oss mängder 
av flaskor tidigt och till ett väldigt bra 
pris så är det inte dagens centiliterpri-
ser som vi går efter utan det är ganska 
ofta anpassat till efter vad vi har gett 
när vi köpte flaskan.

När det kommer till priset för en 
whisky så är det flera aspekter som de 
räknar på.
 - Om vi vet att det är en whisky 
som kanske inte säljer sig själv utan vi 
måste berätta historien om den och 
på så vis sälja in den så kanske den 
kostar några kronor mer, säger Viktor. 
De vidhåller också rätten att neka vis-
sa kunder att köpa vissa sorter. 
 - Är det någon som glider in 
och absolut ska ha det dyraste men 
som kanske inte riktigt förstår storhe-
ten och magin kring den whiskyn så 
tar vi oss faktiskt rätten att neka den 
kunden säger Helena. Det känns bara 
bortkastat att någon som inte vet vad 
det handlar om bara ska svepa någon 
dyrgrip – då känns det bättre att neka 
oh sälja till någon som verkligen upp-
skattar det i stället.

”Det är för lite whisky som öppnas, 
vilket är synd. Det är många upple-

velser som missas”
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Även om Helena och Viktor köper in 
whisky till Wärdshuset så får de ändå 
personlig koppling till flaskorna och 
när de säljer de sista dropparna ur en 
flaska som de vet är deras sista så är 
det lite extra känsligt. 
 - Det är speciellt när en fantas-
tisk whisky säljer slut, ibland så blir jag 
faktiskt lite blödig då, skrattar Helena. 
 - Jag kommer ihåg när vi sålde 
det sista ur en Bunnahabhain från slu-
tet av 60-talet och då är det lite job-
bigt, men samtidigt så är det ju kul för 
kunden för man vet vilken upplevelse 
som den whiskyn levererar, säger Vik-
tor. Och man ska ju komma ihåg att 
det är ju en produkt som ska drickas 
och njutas av.

För att säkra kvalitet på de lite mer ex-
klusiva öppnade 
flaskor så väljer 
de att vid en viss 
gräns att fylla 
över dessa på 
mindre sample-
flaskor så att de 
kan säkra kvalite-
ten. Det betyder 
att vissa flaskor 
står som tomflaskor i huset men att 
den ändå finns att beställa om man 
frågar.
 - Naturligtvis så serverar vi inte 
kunden från sampleflaskorna utan vi 
ställer fram originalflaskan som den-
ne får titta, klämma och känna på för-
klarar Viktor. Det är otroligt viktigt och 
ger kunden ett mervärde.

När en flaska står öppnad för länge 
så börjar whiskyn oxidera. Det som 
händer då är lite olika beroende på 
vilken whisky det är. Vissa sorter mår 
bra av att oxidera lite, andra inte. Rö-
kig whisky blir gärna lite trött i sak och 
doft
 - I vissa fall så har whiskyn ox-
iderat för mycket och den har blivit 
trött helt enkelt och då slutar vi sälja 

den a respekt mot både gästen och 
produkten, förklarar Helena. För de 
whisky som har slocknat och är 16 år 
och äldre så häller vi i dessa i något vi 
kallar för ’Husets Vatted Malt’.
Wärdshuset är också populära hos le-
verantörerna som naturligtvis vill sy-
nas på deras hyllor och det betyder 
att de i vissa fall får lite förtur på vissa 
släpp.
 - Vi är också ambassadörskrog 
för både Kilchoman och Ardbeg, plus 
några fler, berättar Helena. Vissa sa-
ker släpps inte till restaurang så då får 
vi ju hänga på låset hos Systembola-
get precis som vilken kund som helst.

Även om de får tag i det mesta i 
whiskyväg som släpps så är det svåra-
re och svårare att få tag på den whisky 

som de älskar – gammal whisky.
 - Den är ju snart slut, suckar 
Helena. Även om det säljs mycket på 
auktion så är det ju en hel del som 
öppnas och då blir det ju svårare och 
svårare att få tag på whisky från 60 
och 70-talet.

När de insåg att det skulle bli svårare 
och svårare att få tag på äldre singel 
malt whisky så började de i stället att 
köpa äldre blends.  
 - Man kan väl nästan säga att vi 
har hamstrat gamla blends, säger Vik-
tor. Och det kommer att bli intressant 
när vi börjar sätta upp dem i hyllan – 
kvalitetsmässig så kan de ju vara sto-
ra skillnader mellan både märken och 
årgångar. Det kommer bli lite som att 
få ett paket, man vet inte vad det är 

”Födelseår är alltid populärt vilket 
har gjort att i år så har allt som 

slutar med en etta sålt bra”

förrän man öppnar det. 

Då de var tidiga med att köpa det mes-
ta så hamnade de också i en situation 
att vissa flaskor steg i värde och blev 
så dyra så det nästa inte gick att öpp-
na dem och sälja till kund.
 - De främsta sorterna är ju ja-
panska whisky säger Viktor. Där har vi 
faktiskt vakt att sälja några flaskor och 
med de pengarna har vi kunnat bred-
da sortimentet med åtskilliga flera bu-
teljer.
 - Men det är viktigt att förstå att 
det har varit i extremt få fall då vi fak-
tiskt sålt någon flaska, klargör Helena. 
Snudd på allt vi har köpt är för att kon-
sumeras och vi smäller gladeligen upp 
dyra och sällsynta flaskor.  

De försöker att all-
tid hålla priset per 
dram lika efter när 
en flaska är öppnad. 
Ett sådant exempel 
är Ardbeg Single 
Cask från 1977. Där 
gjorde de ett påslag 
på flaskpriset med 

2000 kronor vilket var väldigt lågt då 
de gick på auktioner senare för mer 
än 30 000 kronor.

Länge var Port Ellen den whisky som 
de flesta frågade efter men idag så har 
trenden ändrats en del – idag så tittar 
mer på årgångarna mer än vilket de-
stilleri det är.
 - Födelseår är ju alltid populärt, 
man vill dricka något från sitt år – så i 
år har allt med en etta på slutet gått 
bra, berättar Helena. Men det över lag 
mest populära är 60-tals whisky, det 
är många som vill passa på så länge 
det är möjligt.

När det kommer till destillerier så är 
det Strathisla, Longmorn och Glenli-
vet som just nu är väldigt i ropet. 
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Bredaryd
 - Vi har några bra Glenlivet från 
tidigt 70-tal som är helt otroligt bra, 
säger Viktor. När nördarna hittar de 
flaskorna och smakar så är de lyckliga.

Något som de också ser som en väx-
ande trend är äldre Grain whisky – nå-
got som många fortfarande skyr som 
elden.
 - Igen, så har ’nördarna’ vetat 
om att äldre Grain är oftast väldigt 
bra, men det vi ser nu är att den mer 
normala konsumenten också frågar 
efter en bra gammal grain, säger Vik-
tor.
 - Och där var vi också tidiga, fli-
kar Helena in. Vi köpte mycket gam-

mal Grain whisky när det var riktigt 
bra priser så vi har ett litet lager. Men 
ändå så finns det en oro för framtiden.

Den oro de känner bottnar i två olika 
aspekter. Dels är det hur man ska kun-
na få tag på bra äldre whisky i framti-
den och så är det prisbilden till kund. 
 - Just priset ut till kund är den 
svåraste biten, säger Viktor. Vi kan 
ju, och kommer säkerligen att kunna, 
köpa gammal whisky länge till men 
snart blir det ju till ett pris som gör att 
vi har svårt att sälja det vidare till våra 
kunder. Vad är ett rimligt pris till slut-
kund, frågar sig Viktor. Någonstans så 
blir det så dyrt att man inte kan unna 
sig ett glas Bunnahabhain -67 på kro-
gen, så det gäller att passa på nu, av-
slutar han.

Fem rekommenderade whiskys

Även om de har tusentals whisky så 
bad vi Helena och Viktor att lyfta fram 
några flaskor som de har öppna just 
nu och som de verkligen rekommen-
derar. De började direkt med två Bun-
nahabhain, en från 1978 och en från… 
 - Den är buteljerad av Mur-
ry Mcdavid och den är så sjukt bra, 
skrattar Helena. 32 år och är fylld med 
frukt. Den andra är en Bunnahabahin 
som Moon Import har buteljerat un-
der sin serie ’The Animals’. Den är 
destillerad  1964 som är buteljerade 
1989. Den är jättegod, klargör hon. 

Linkwood 1969 var ett självklart val 
för dem att särskilt lyfta fram. Helena 
anser att en sådan måste man ha på 
hyllan om man ska ha en whiskybar.
 - Nästa är en irländsk whisky 
från Whisky Doris som är destillerad 
2001 och buteljerad 2018, säger Hele-
na. Kul och härlig whisky från ett icke 
angivet destilleri, men man kanske lis-
ta ut vad det är.

De försöker alltid ha någon Strathis-
la från 60-talet öppnad och just nu 
så har de Strathisla 1963.  Det är en 
fantasiskt sherrywhisky som även vi 
på Malter Magasin kan starkt rekom-
mendera. 
 - Strathisla är något vi har myck-
et av och av de flesta årgångar, säger 
Viktor. Vi är särskilt förtjusta i årgång-
en 1961. Vi har sällan närliggande år-
gångar öppna samtidigt då de är väl-
digt nära varandra i smak utan det är 
några år emellan de vi har öppnade. 
Det beror på att det oftast är samma 
kund som vill beställa bägge för att 
jämföra.

Dessa fem är som sagt bara ett ax-
plock av vad de har på hyllan just nu 
– vi rekommenderar starkt ett besök 
till Wärdshuset Bredaryd för att bota-
nisera bland deras enorma utbud!

”Vi kommer alltid kunna köpa ädre 
whisky, men frågan är om kunden 

kommer att ha råd att njuta av den”
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Bredaryd En del av Skottland
finns i Småland!
Aktuella provningar:

Öl och whiskyprovningar
Datum:

28/10, 29/10, 30/10, 18/11, 20/11, 
4/12, 18/12, 5/2, 12/2

Fyra öl samt fyra whiskys provas
inkluderat är också deras plankstek

 820:-/pp

Stora ölprovningen
6/11, 13/11, 7/12, 22/1, 29/1 

Tio olika öl provas under kvällen
inkluderat är också deras plankstek

795:-/pp 

Julölsprovningen
11/12 

Till bords i matsalen provas fyra olika 
sorters julöl tillsammans med husets 
plankstek. Kvällen fortsätter i Bryg-

geriet där ytterligare sex olika sorters 
julöl provas.

795:-/pp

Öppettider
Mån - Fre 

11.30 - 13.30 samt 16.30-20.30
Lördag: 16.00-20.30

Söndag: Stängt

Wärdshuset i Bredaryd
Lundavägen 16

333 71 Bredaryd
+46 (0)370-803 20

bokning@wardshusetbredaryd.se

Läs mer och boka på deras websida: 
wardshusetbredaryd.se
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James Eadie’s

Rupert
Patrick

Den oberoende buteljeraren James 
Eadie dök upp på den svenska mark-
naden så sent som förra året genom 
den importören Selected Malts. Även 
om de var relativt okända för oss i 
Sverige så hade deras buteljeringar 
raden hyllats vitt och brett i Whisky-
europa. 

Själva namnet ’James Eadie’ kommer 
från den ursprungliga grundaren av 
företaget. Han var en av Englands 
mest farmgångrika ölbryggare och 
pubägare runt slutet av 1800-talet. 
Hans öl var vida känd och hyllad av så 
väl kunder som dryckesförfattare.
 Rupert Patrick, som idag driver 
det återuppstådda märket, är James 
Eadie’s barnbarnsbarnsbarn.

Text: Henric Madsen
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Även om Rupert hade denna koppling 
till whisky inom familjen långt tillbaka 
i tiden så var det vin som han hade för 
avsikt att jobba med.
 - Min pappa var Master of 
Wine, så ganska naturligt tänkte jag 
också att jag skulle jobba med vin, be-
rättar Rupert. Men någonstans in min 
ungdom blev jag lite girig och halkade 
in på börsen istället. Jag jobbade som 
aktiemäklare i fyra år och sålde brit-
tiska aktier till franska instruktioner. 
Även om jobbet var lukrativt så insåg 
jag att det jag verkligen brann för, och 
kunde på mina fem fingrar, var vin 
och inte aktier. Så jag skolade om mig, 
tog MBA och skiftade fokus mot vin-
världen – men jag missade målet lite 
och hamnade i whiskyvärlden i stället, 
skrattar han. 

Han sökte en massa jobb inom både 
vin- såväl som whiskybranschen och 
ett av dessa hade han hittat på an-
nonssidorna i tidningen.
 - Det var Peter J. Russell & Co 
(dagens Ian Macleod Distillers) som 
sökte folk och jag skrev en ansökan. 
Men precis när jag skrev ut adressen 
på kuvertet så insåg jag att deras kon-
toret låg i Skottland, säger Rupert. Jag 
bodde i London vid den här tiden och 
hade naturligtvis inga planer på att 
flytta till Skottland, men jag tänkte att 
det kunde vara ett bra tillfälle att i alla 
fall träna på intervjutekniken. 

Nu föll det sig så att han fick jobbet 
och 1991 gick flytten från London till 
Edinburgh.
 - Det var ett roligt och intressant 

jobb med ett riktigt familjärt team, 
säger Rupert. Det var Leonard Russel 
samt Peter och hans bror David som 
då drev företaget. Då var de ett litet 
whiskyföretag som precis när jag bör-
jade hade insett att de behövde bygga 
upp varumärken kring sina produkter 
i stället för att bara sätta sitt namn på 
etiketten.

Även om han inte hade planerat att 
bo i Skottland så blev han kvar i Edin-
burgh i sjutton år. Efter Ian Macleod 
Distillers så bytte han jobb till Beam 
Global och så vidare till Diageo – men 
ändå så har han hela tiden haft drivet 
som en entreprenör och inte som en 
karriärist.
 - Egentligen så är jag inte nå-
gon storföretagsriddare utan jag gil-
lar entreprenörsandan, förklarar han. 
Även om jag kanske jobbade på Beam 
Global som är ett enormt internatio-
nellt företag så var min roll där mer 
åt att driva ett mindre företag inom 
den stora företaget. Jag var med när 
Beam köpte flera varumärken från Al-
lied Domecq 2005 och det var en helt 
galen tid, skrattar han. Det var så ka-
otiskt för att det amerikanska Beam 
hade ingen som helst aning om vad de 
egentligen hade köpt för varumärken 
eller hur de skulle förvalta dem. Men 
vi var ett grymt team och vi hade en 
fantastisk ledare som styrde skeppet 
och satte oss på rätt väg. Jag fick an-
svaret för hela vår portfölj med skotsk 
whisky för de utvecklande länderna.
Även om han tyckte om jobbet och 
kände att han fick driva sin del efter 
stort sett eget tycket så var det ändå 
känslan att driva sitt egna företag 
som ledde honom till nästa projekt – 
Whisky Invest Direct.

Whisky Invest Direct
Även om James Eadie och Whisky 
Invest Direct är två separat företag 
idag så går det inte att berätta om det 
ena utan att prata om det andra. Ur-

”
”Jag tog sikte på att jobba inom 

vin, men så missade jag målet och 
hamnde i whiskybranschen”
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James Eaide arbetade som teblandare 
med sin farbror innan han grundade 
ett mycket framgångsrikt bryggeri, 
James Eadie Brewery 1854, på Cross 
Street i Burton-on-Trent. Hans mest 
populära öl var en IPA som var mycket 
eftertraktad och som till och med fick 
ett omnämnande av den legendaris-
ke dryckesförfattaren Alfred Barnard 
i hans bok Noted Breweries of Great 
Britain & Ireland (Volume 2, 1889).

1893 så var James Eadie’s öl registre-
rad i över 308 pubar över hela Eng-
land. Förutom att brygga öl så hade 
James fått ett recept på en skotsk 
blended whisky från sin far. Med hjälp 
av detta recpet så skapade han en 
blended whisky som beskrevs av Al-
fred Barnard som ”an ancient scotch 
mixture that was dispensed to a fa-
voured few”. 

Från vänster: Porträtt av James Eadie. James Eadie Brewery. Dryckes-
författaren Alfred Barnard. En modern buteljering och en gammal bu-
teljering av Trade Mark X.
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Denna Blended whisky sålde han se-
dan på alla de 308 pubar där han öl 
fanns och succén var ett faktum. Den 
16 maj 1877 så kom den nya lagen om 
varumärkesregistrering och James var 
snabb med att registrerar sin whisky 
med endast ett X som logotyp, Trade 
Mark X Blended Scotch Whisky var 
född. Detta X var en referens till plat-
sen för det ursprungliga bryggeriet på 
Cross Street. Under sitt varumärke så 
buteljerade han andra produkter som 
Gleneagles Blend, Eadie Gin, Brandy, 
Rom och Pale Sherry och Port som im-
porterades från Portugal och butelje-
rades.

Vid 1930 så bytte bryggeriet 
ägare och köptes av Bass. 
Trade Mark X Blended Scotch 
Whisky fortsatte att överle-
va fram till 1940-talet då den 
sista av flaskorna tillverkades 
och på 1960-talet hade varu-
märket bleknat in i historiens 
dunkel.

2017, när Rupert undersök-
te möjligheten att starta ett 
whisky företag så hittade 
han sin släktings gamla logg-
böcker från denna tid. I dessa 
böcker fanns all information 
om vilka han köpte whisky 
från och vilken sorts fat han 

använde. Rupert letade fram några 
originalflaskor av Trade Mark X Blen-
ded Scotch Whisky och med hjälp av 
dessa flaskor så började ett de-
tektivarbete med att återskapa 
denna historiska whisky.

Han samlade en rad experter och 
öppnade några av de gamla flas-
korna och analyserade innehållet. 
Med hjälp av både loggböckerna 
såväl som den historiska whiskyn 
så kunde de tillsammans åter-
skapa Trade Mark X Blended 
Scotch Whisky. 
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sprunget till dagens James Eadie kom-
mer just Whisky Invest Direct. Whisky 
Invest Direct är en börs men för fatan-
delar – som privatperson så kan man 
köpa delar av fat från kända och min-
dre kända destillerier.
 - Min affärspartner i Whisky 
Invest Direct Paul Tustain har en bak-
grund som investerare och han sökte 
efter ytterligare områden att investera 
i förutom de traditionella materialen 
såsom silver, guld eller platina. Han 
hade drygt 50,000 investerare och en 
mjukvara som var redo att startas upp 
och han sökte efter något som han 
kunde applicera detta på. Hans syn på 
detta projekt var att han ville skapa 
en plattform för sina investerare och 
min syn var att vi kunde skapa ett helt 
nytt sätt för industrin att handla med 

sina fat. På Whisky Invest Direct så är 
priserna publika och allt sker i realtid. 
Det är långt ifrån den dolda handeln 
som sker via fatmäklare. 

De slog sina kunskaper ihop och grun-
dade företaget 2014.
 - Jag är absolut ingen mjukvaru-
kille, skrattar han. När folk börjar pra-
ta om kodning och algoritmer så är jag 
halt borta från diskussionen, men jag 
kunde whisky och förstod branschen 
så tillsammans så utgjorde vi ett bra 
team jag och Paul. 

När de väl hade kommit i gång med 
projektet så började de fundera på 
om man inte skulle starta ett systerfö-
retag till Whisky Invest Direct. Det var 
ju ett naturligt steg i själva processen 
där man kunde erbjuda investerarna 
att faktiskt följa sin investering hela 

vägen – från fat till flaska. 
 - Paul tänkte att detta kunde 
växa och att vi kanske eventuellt skul-
le kunna konkurrera med de riktigt 
stora whiskyföretagen. Jag som kom 
från whisky visste att marginalerna 
var för små och det skulle vara omöj-
ligt att bygga upp något sådant som 
Paul tänkte. 

Rupert studerade marknaden och 
hittade ett litet varumärke som inte 
hade varit aktivt på länge – James 
Eadie – det skadade ju inte att han 
också hade en direkt koppling till det 
gamla företaget. James Eadie var Ru-
perts farfarsfars far. 
 - Jag förslog att vi kunde köpa 
rättigheterna till varumärket och byg-
ga upp en verksamhet kring detta, 

men i en mycket mindre skala, berät-
tar Rupert.

De drog i gång James Eadie under 
2016 - 2017 och det var en hel del slit i 
börjar för att få i gång företaget - efter 
två år så hade det fortfarande inte ut-
vecklats i den takt som Paul hade för-
väntat sig att en investering bör göra.
 - Idén var ju att vi skulle låta det 
växta långsiktigt men Paul var inte rik-
tigt övertygad så vi beslutade att jag 
fick köpa företaget och att vi separe-
rade det från Whisky Invest Direct där 
jag idag delar min tid mellan dess två.
För Ruperts del blev denna affär per-
fekt. Två till fyra dagar i vecka så får 
han hän ge sig åt precis det som han 
tycket var kul under 90-talet – butel-
jera whisky och bygga ett litet företag.
 - Det är en emotionell och fan-
tastik möjlighet att både upptäcka 

”
Vårt Etos är att erbjuda riktigt bra 

whisky till ett riktigt bra pris
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mer om min egen familjs historia och 
att få jobba med att bygga upp ett litet 
varumärke inom whiskyindustrin.  
Riktigt bra whisky till ett bra pris

När Rupert började jobba inom 
whiskybranschen så var det i precis 
rätt tid – intresset ökade globalt och 
man kunde leverera väldigt bra whisky 
för en liten peng. Hos Ian Macleod så 
hade de varumärken såsom Chief-
tain’s Choice och Dunvegan som de 
kunde leka med - bra whisky i intres-
santa fat som de kunde erbjuda till ett 
väldigt bra pris.  
 - Den idén är något som jag tog 
med mig när jag startade James Eadie, 
säger Rupert. Jag såg ju att många i 
branschen lurade sina kunder med att 
sälja medioker whisky till ett väldigt 
högt pris. Det var många oberoende 
buteljerare som tog enorma margi-
naler. Vårt Etos är i stället att erbjuda 
riktigt bra whisky till ett bra pris. Och 
även idag när priserna över lag på 
whisky har gått upp så gör vi vårt yt-
tersta att hålla våra priser nere men 
kvaliteten uppe. Vi skulle kunna höja 
våra priser med 20 procent och sälja 
lika mycket i alla fall men det skulle 
strida mot hela vår idé.

Ruperts mål med företaget är inte att 
tjäna pengar snabbt utan planen är 
att finns under en lång tid.
 - Det känns som att många av 
de nya oberoende buteljerarna och 
destillerier har gett sig in i branschen 
för att tjäna snabba pengar och sedan 
kanske sälja vidare företaget, men vi 
är här för att stanna.

Tillgång till bra lager
Genom sin bakgrund hos Diageo och 
Ian Macleod så har Rupert haft till-
gång till väldigt bra fat.
 - Det är ju ingen hemlighet att 
vi har haft förmånen att köpa väldigt 
bra fat från Diageo, säger Rupert. Det 
ser man ju om man bara tittar på de-

Alastair Eadie tillsammans med 
Rupert Patrick när de lanserade Ja-
mes Eadie 2017.
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till er genom Selected Malts och det 
som kommer är ganska ännu bättre – 
framför allt de som är exklusiva för 
just Sverige.

Den Caol Ila 11yo som kommer till 
Sverige nu i november är en sådan 
där whisky som faktiskt branschen 
höjde ögonbrynen inför.
 - Jag kan stolt säga att vi de 
första som gav Caol Ila en finish i 
ex-Palo Cortado sherryfat, säger 
han stolt. Det fungerar så där his-
keligt bra så vi har fortsatt att göra 
det – och nu får ju även ni i Sverige 
prova detta fantastiska experiment.

Förutom Caol Ilan så kommer 
ju också Dailuaine 13 år och 
Glenlossie 14 år som bägge 
har fått en finish i sherryfat, 
Dailuaine 31 månader i ett 
Olorosofat och Glenlossie 
13 månader i en Amon-
tillado hogshead.
 - Med dessa tre så får 
man en bra bild av hur vi ar-
betar med olika finish, men 
ni får ju också en Auchroisk 
som har fulltidslagrats på 
en Bourbon barrel. 

Deras Small Batch utgå-
vor ska ses som deras in-
stegswhiskys till James 
Eadie´s värld.
 - De är oftast upp-
byggda av tre olika fat från 
samma destilleri som ger 
en bra bild av hur destille-
rikaraktären är, men som 
ändå ger en komplex fat-
struktur. Vår idé är ju att 
släppa whisky som våra 
kunder ska njuta av och 
inte samla på och dessa 
fem som kommer nu är 
verkligen njutningswhisky, 
avslutar Rupert.

”
”Vi var först med att ge Caol Ila 
en finish i Palo Cortado fat - och 

det är ett magiskt resultat”

stillerinamnen som vi har buteljerat 
whisky ifrån, det är väldigt många Di-
ageodestillerier i den listan. Men det 
kommer faktiskt att ändras under vå-
ren 2022, berättar han. Det är lite som 
en privat klubb denna whiskyvärld – 
har man rätt kontakter så blir det lätt-
are att köpa bra fat. Men det handlar 
om att vårda kontakterna och att ald-
rig ta det för givet att det kommer att 
fortsätta.

Även om ingången till Diageo är viktig 
så köper Rupert whisky från andra käl-
lor också naturligtvis.
 - En nära vän till mig är Iain Ha-

milton, han var Finance Director hos 
Glenmorangie i massor av år. När han 
slutade på Glenmorangie för tio – tolv 
år sedan så var han lite innovativ. I 
stället för att få ut pensionen i pengar 
så förhandlade han till sig att få den 
i fat i stället. Och med dessa fat så 
startade han en mäklarfirma som har 
gått väldigt bra. Även om hans priser 
är förbaskat dyra så köper jag fat av 
honom ibland, skrattar Rupert.

James Eadie har också hyllats för sina 
val av finishar som de lagrar sin whisky 
på. Och där ger Rupert äran till sin kol-
lega Leon Kuebler.
 - Leon har en fantastisk käns-
la att hitta rätt fat till rätt whisky. Om 
man använder fel fat så kan det ju bli 
ganska katastrofala följder, men Leon 
har valt rätt varje gång och det är nå-
got som våra kunder verkligen har 
upptäckt och det är ju något som ni 
i Sverige verkligen har dragit nytta av. 
Ni har fått några fantastiska whisky 
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Dessa fem buteljeringar lanseras 
den 8/11 på Systembolaget i Sve-
rige.
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Den 1 november 2021 lanseras Ka-
met Single Malt Whisky på System-
bolaget! Detta är en ny indisk whisky 
men som redan är hyllad runt om i 
världen.

Kamet Single Malt Whisky är ett sam-
arbete mellan Peak Spirits och Pic-
cadily Distillery som idag är Indiens 
största oberoende maltdestilleri med 
en årsvolym på 3,3 miljoner liter. Det 
grundades redan 1967 och har pro-
ducerat whisky sedan 1994. Det ingår 
i ett enormt konglomerat som ock-
så producerar sockerprodukter, me-
diaproduktioner med mera. 

Text: Henric Madsen
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Peak Spirits i sin tur är ett indiskt fö-
retag som har lanserat en rad olika 
drycker, främst gin, internationellt 
och som nu släpper sin första whisky.  

Piccadily Distillery ligger i den norra 
delstaten Punjab i Indien. Indierna är 
ju kända för att vara de enda att an-
vända sig av 6-radskorn kommersi-
ellt för maltwhisky. Att de använder 
denna sort framför 2-radskorn är för 
att det ger en högre proteinhalt som 
påskyndar omvandlingen till jäsbara 
sockerarter. Detta i sin tur ger en högre 
enzymhalt som 
också påskyndar 
omvandl ingen 
av stärkelse till 
fermenterbara 
sockerarter. Det 
6-radigakornet 
innehåller min-
dre stärkels och 
har ett tjockare 
skal.

Snabbare lagring
Klimatet här 
gör ju också att 
whiskyn lagras 
snabbare då in-
teraktionen mellan vätskan och träet 
i faten är mer intensiv än i till exempel 
Skottland. I trakterna kring destilleriet 
kan temperaturen variera mellan 0 till 
50 grader och det tillsammans med 
en hög luftfuktighet under sommaren 
och monsunmåndarena gör att mog-
nadsprocessen går snabbare – men 
det betyder också att änglarnas andel 
är betydligt högre här. Man beräknar 
att ungefär 11 till 12% försvinner ur 
faten varje år. 

Namnet Kamet
Självklart är namnet Kamet hämtat 
från den tredje högsta toppen i det 
indiska Himalaya som hägrar norr om 

destilleriet. Avrinningen från bergen 
har gjort fälten bördiga och det har 
resulterat i ett lapptäcke av olika grö-
dor som växer här - i tusentals år har 
dessa marker försett hela Indien med 
spannmål och porlande färskt vatten. 

Centralt i Kamets logotyp, förutom 
berget, finns papegojan. Den är där för 
att påminna och inspirera som regio-
nens bevingade budbärare att arbeta 
hårt, vara lojala mot sitt samhälle och 
vara tacksamma för sina rikliga natur-
resurser. I traktera kring destillerier 

anses papegojor 
vara heliga och 
man visar dem 
den yttersta res-
pekten.

Destilleriet
Nyligen så bygg-
des destilleri-
et ut och idag 
har de tre Wash 
Stills som har 
en höjd på 9,7 
meter och är av 
klassisk Skotsk-
stil, men pro-
ducerade lokalt 

i Punjab. De rymmer vardera 25 000 
liter. Deras tre Spirit Stills rymmer 15 
000 liter och har en höjd på 5,7 me-
ter. Dessa är försedda med en kokkula 
som ökar återflödet och som ger dem 
en lättare, blommigare och fruktigare 
sprit.

Allt restvatten leds bort från destille-
riet och används för att bevattna dels 
de marker som Picadily själva äger, 
dels närliggande gårdar. Mältningen 
sker i en separat byggnad som del-
vis drivs av solenergi och avfallet från 
mältningsprocessen ges till lokala 
bönder i pelletsform för att använda 
som foder till djuren.
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De har ett eget tunnbinderi i anslut-
ning till destilleriet där tre tunnbin-
dare jobbar som alla kommer från 
samma stad i Indien, Bareilly. En ort 
som är berömd för sina tunnbindare. 
De håller just nu på att bygga ut tunn-
binderiet så de kan kola, montera och 
reparera faten på plats. 

Faten som de använder är en kombi-
nation av ex-Bourbon amerikansk ek, 
ex-Wine French Oak och Ex-Sherryfat, 
Pedro Ximenez och Oloroso. De kyl-
filtrerar inte sin whisky eller tillsätter 
färgämnen.

Master Blenders
Till detta projekt så har de lyckats an-
lita två av de mest intressanta nam-
nen från, dels den Indiska whiskyin-
dustrin, dels från den Amerikanska 
Craft Distillery scenen. 

Surrinder Kumar är kaske en av 
Indiens mest kända whiskyper-
sonlighet, allmänt betraktad som 
fadern till Single Maltwhiskyn i 
Indien. Han har tidigare jobbat 
som Master Blender för Am-
rut där han grundade 
och ledde deras 

Single Malt satsning och visade värl-
den att Indien kan producera whisky 
med stor komplexitet.

Nancy Fraley är en av USA:s främsta 
blenders och har arbetat med många 
destillerier runt om i USA. Hennes 
resa är smått unik. Hon utbildade sig 
inom teologi men praktiserade sedan 
som advokat och att slutligen fann sitt 
kall inom whisky. Nancy jobbar också 
som utbildningsdirektör för American 
Distilling Institute (ADI).
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Hur smakar den då?

Doft: Kamet Indian Single Malt har en 
stor och maltig doft där sötman från 
vinfaten är framträdande. Här finns 
ju naturligtvis ingen rök att prata om, 
det är i stället lager på lager av oljig 
vanilj och en hel del exotiska kryddor. 
Svaga nyanser av godis – röda Ferrari-
bilar. 22/25

Smak: Munkänslan är intalat väldigt 
torr med en hel del peppriga och 
kryddiga toner. Efter ett tag så dyker 
det upp väldigt trevliga och fruktiga 
toner. Det är en klart ekig whisky där 
faten är påtagligt närvarande. 23/25

Eftersmak: Lång och varm eftersmak 
med en tydlig ekton. En sval mintnot 
dröjer sig kvar på tungan, något som 
är väldigt trevligt.  22/25

Helhet: En väldigt balanserad whisky 
som håller ihop mellan doft, smak och 
eftersmak. Man märker att detta är 
’konstruerad’ whisky – här finns inga 
toner av råsprit eller dåliga dofter. Det 
är faktiskt kvalitet rakt igenom. 23/25

Som du ser så ger vi den 90 poäng. För 
att vara den första whisky som ett de-
stilleri släpper så är det  en imponera-
de whisky och vi kommer att hålla ett 
stenhårt öga på Piccadily och Kamet i 
framtiden! 

Kamet Single Malt 
Whisky
Ursprung: Indien
Alkohohalt: 46%
Volym: 700 ml
Pris: 599:-
Artikelnummer: 5390501
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”It’s an exciting time as we’re star-
ting to push the boundaries of what 
we can really achieve with flavour, 
whether that be from the way the spi-
rit was made, or from the unique cask 
finish used, and what we’ve achieved 
with this year’s collection is just the 
very beginning. From reimagining 
several classic distilleries flavour pro-
files, we’ve embraced the direct con-
trast that exists between highlighting 
a particular aspect of a whisky’s fla-
vour profile and the unexpected.”

— Dr. Craig Wilson
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Special Releases från Diageo är en 
samling med olika specialutgåvor 
från ett urval av alla destillerier de 
äger i Skottland. Serien startade offi-
ciellt under hösten 2002, även om de 
också släppte några få buteljer redan 
året innan. 

Genom åren så har vilka destillerier 
som representeras i serien förändrats 
en del – vissa har tillkommit, andra 
har fallit bort. De kanske största nam-
nen som ej längre är med är Port Ellen 
och Brora. Då bägge dessa legendaris-
ka destillerier nu har renoverats och 
är på väg att öppna igen, vilket Bro-
ra redan har gjort, så kommer whisky 
från de få fat som finns kvar att erbju-
das via andra kanaler. En del kommer 
att finns via respektive destilleris shop 
eller så ingår de i Diageos nya och än 
mer exklusiva serie de kallar ’Prima & 
Ultima’

I 2021 års utgåva av Special Releases 
så berättar Diageo om de mytiska fi-
gurerna som är en del av den skotska 
kulturen. De förstärker detta genom 
att de har skapat en multimediaupp-
levelse som ackompanjerar varje 
dram. Skanna QR-koden på baksidan 
av varje låda eller tub med din tele-
fon, och du kommer att konfronteras 
med en förstärkt verklighetsupplevel-
se som inbjuder dig att ställa din dram 
på bordet och lyssna på berättelser, 
som lästs av de skotska skådespelarna 
Lorne MacFadyen och Siobhan Red-
mond, och som är ackompanjerat av 
bilder från den hyllade digitalkonstnä-
ren Ken Taylor.

Whiskyn då? De arbetar vidare på 
samma spår som vi såg förra året med 
en 8 årig Talisker och även Lagavulin 
12 år dyker upp igen. Caol Ila som all-
tid har varit en del a serien är borta i 
år men Mortlach 13 år, Cardhu 14 år 
och Oban 12 år är alla med. De två 
som sticker ut lite och i alla fall höjer 

vår puls är Royal Lochnagar 16 år samt 
Lagavulin 26 år.

Royal Lochnagar är ett riktigt doldis-
destilleri som sällan får någon promi-
nent plats när man pra-
tar om Topp 20 Skotska 
destilleri – men faktum 
är att Lochnagar kokar 
en snudd på sagolik 
sprit och är även hyllat 
av det brittiska kunga-
huset. Här kan ju en 
bidragande orsak vara 
att destilleriet ligger ett 
stenkast ifrån Balmoral 
Castle – vilket är kunga-
familjens sommarresi-
dens.

Att även Glendullan får 
med på ett hörn är ro-
ligt och intressant. Den-
na utgåva i år har fått en 
slutlagring i Cognacsfat, 
något som förmodligen 
passar väldigt bra till 
dess smått kalkiga ka-
raktär.

På de följande sidor-
na kan du läsa mer om 
detaljerna kring varje 
buteljering samt svensk 
pris och lanseringsda-
tum.

Ovan: Den hyllade digitala konst-
nären Ken Taylor. Känd för sina 
samarbeten med Metallica, Qu-
eens of the Stone Age, First Aid Kit, 
Foo Fighters m.fl
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Oban 12 year old
Stil: Single malt whisky
Ursprung: Skottland (Highlands)
Ålder: 12 år
Alkoholhalt: 56.2%
Pris: 1300 SEK
Lanseringsdatum: 26/11 2021
Antal: Begränsad
Fattyp: Freshly charred American oak casks

Talisker 8 year old
Stil: Single malt whisky
Ursprung: Skottland (Skye)
Ålder: 8 år
Alkoholhalt: 59.7%
Pris: 1100 SEK
Lanseringsdatum: 5/11 2021
Antal: Begränsad
Fattyp: Heavily peated refill casks
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Mortlach 13 year old
Stil: Single malt whisky
Ursprung: Skottland (Speyside)
Ålder: 13 år
Alkoholhalt: 55.9%
Pris: 1600 SEK
Lanseringsdatum: 10/12 2021
Antal: Begränsad
Fattyp: Virgin och refill American oak casks

Cardhu 14 year old
Stil: Single malt whisky
Ursprung: Skottland (Speyside)
Ålder: 14 år
Alkoholhalt: 55.5%
Pris: 1450 SEK
Lanseringsdatum: 12/11 2021
Antal: Begränsad
Fattyp: Refill American oak casks, finished i red 
wine casks
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Royal Lochnagar 16 year old
Stil: Single malt whisky
Ursprung: Skottland  (Highlands)
Ålder: 16 år
Alkoholhalt: 57.5%
Pris: 2450 SEK
Lanseringsdatum: 26/11 2021
Antal: Begränsad
Fattyp: American oak och European oak refill 
casks

Singleton of Glendullan 19 year old
Stil: Single malt whisky
Ursprung: Skottland (Speyside)
Ålder: 19 år
Alkoholhalt: 54.6%
Pris: 1700 SEK
Lanseringsdatum: 03/12 2021
Antal: Begränsad
Fattyp: Refill American oak casks, finished i cog-
nac casks
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Lagavulin 12 year old
Stil: Single malt whisky
Ursprung: Skottland (Islay)
Ålder: 12 år
Alkoholhalt: 56.5%
Pris: 1600 SEK
Lanseringsdatum: 10/12 2021
Antal: Begränsad
Fattyp: Refill American oak casks

Lagavulin 26 year old
Stil: Single malt whisky
Ursprung: Skottland (Islay)
Ålder: 26 år
Alkoholhalt: 44.2%
Pris: 20 000 SEK
Lanseringsdatum: 25/11 2021
Antal: Begränsad
Fattyp: PX/Oloroso seasoned first-fill casks
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