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Raasay visar musklerna och briljerar med sina fat
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The Glenrothes

Master Whisky Maker Laura Rampling
berättar om Glen Rothes - destilleriet i
Speysides hjärta

16

Raasay double cask

Isle of Raasay visar vad de kan leverera med hälp av sina unika fat

Glen moray Chardonnay Cask Finish

Iain Allen berättar om nyheten Glen
Moray Chardonnay Cask Finish

Jura Distillery

Vi har provat whisky från ett av Skottlands mest svårbesökta destillerier.

whisky från campbeltown

Camplbelton har en speciall plats i vår hjärtan
och vi gör ett nedslag hos stadens destillerier.
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Om man är stor måste man vara snäll.
jer alla regler som man kan tänka sig, både
lokalt, regionalt, nationellt såväl som internationellt. Om den produkten buteljeras i
en glasflaska så är det en miljöbov i Systembolagets ögon. Systembolaget har satt upp
Härom veckan så skedde en stor lansering ett mål att de ska minska ’sitt’ klimatavtryck
på via webbsläpp. Ardbeg Ardcore, Spring- med 10% till slutet av 2023.
bank Local Barley, Kilkerran, Raasay, ett helt
gäng buteljer från Cadenhead’s plus en mas- Det är väl en sund idé, men det är samtidigt
helt och fullkomligt galet.
sa mer släpptes. Samma dag. Samma tid.
Det må vara en värdslig sak, kanske
framför allt i dessa tider av ny oro i
världen, men det är dags att man på allvar tar en diskussion om Systembolaget.

Visst hade man förväntat sig att flaskorna
snabbt skulle ta slut och att det skulle vara
extremt svårt att fånga någon men ingen
hade förväntat sig att hela deras IT-system
skulle slås ut. Det tog lite mer än en timme
innan allt fungerade igen och när röken hade
lagt sig så var det många som möttes av att
allt var slutsålt.
Fråga mig inte varför men någon på Systembolaget tyckte att det var en bra idé att göra
en större mjukvaruuppdatering natten innan detta stora släpp. Det visade sig vara ett
otroligt ogenomtänkt beslut.

endast de stora företagen kan vinna. Hur de
har kommit på att de ska vara miljökämpar
som ska diktera villkoren för producenterna
måste ligga i en missförståelse av deras egna
uppdrag som lyder som följer: Att informera om risker med alkohol, sälja med ansvar
och samtidigt ge bra service. Detta uppdrag
handlar om folkhälsan – inte om att förändra världen. Och med tanke på It-problemen
som hela tiden sker så haltar de även på
punkt tre. Kvar är bara punkt ett och det
Systembolaget är en av världens största in- måste man säga att de klarar galant!
köpare av alkoholhaltiga drycker i världen,
det är endast det kanadensiska monopolet Men nog om det nu – Juni är äntligen här
som, LCBO, som ibland är något större. Så och sommaren har kommit. Från Malter
denna kamp är i ordets rätta bemärkelse en Magasin så kommer det ett sista nummer
kamp mellan David och Goliat. Goliat, Sys- i slutet av denna månad innan vi tar några
tembolaget i detta fall, använder sina musk- veckors semester. Till dess så önskar jag dig
ler för att driva fram, en i grunden politisk, trevlig läsning av detta nummer och så hörs
förändring.
vi om några veckor.
Genom sin kampanj, som inte bara sker
i medier utan även i butikerna, så har de
ändrat spelreglerna för leverantörerna och
producenterna. Det spelar ingen roll om du
producerar din egen el, tar hand om alla utsläpp och lämnar ett klimatavtryck som är
stort som ett fotavtryck av en näbbmus – om
ditt vin eller whisky kommer i en glasflaska
så är du en miljöbov och du ska straffas! Hur
utdelar Systembolaget bestraffningen frågar
du? De gör det genom att lyfta fram klimatsmart förpackade varor med en extra skyltning där de berättar hur mycket bättre den
produkten är. De varor som inte klassas som
klimatsmarta har ingen röst i en Systembolagsbutik.

Men det är inte bara IT som är ett problem
med Systembolaget – den nya miljökampanjen är ett annat. Ingen kan ha missat den stora kampanjen som de har rullat ut där de ska
få kunderna att lättare välja ett miljömässigt
bättre alternativ. Hela tänket att de inte ska
ge några producenter fördelar utan att alla
ska behandlas lika är nu bortblåst. Förr så
fick inte personal enbart rekommendera ett
vin utan skulle alltid ge minst två förslag. De
ansåg det orättvist om bara vissa ölsorter
skulle vara nedkylda vid försäljning så i stälOj, vad bitsk han verkar mot Systembolaget,
let är ingen öl kyld.
tänker du. Okej, du har delvis rätt. Men jag
Grunden till denna avvikelse från deras egen gillar Systembolaget och tycker att det är
regel är att man ska välja klimatsmarta för- ett rättvist system där alla har tillgång till
packningar. Det spelar alltså ingen större roll samma utbud. Men om man är stor måste
om producenten i sig har arbetat i tiotals man vara snäll och denna kampanj är inte
år med att ställa om produktionen och föl- snäll – det är en påtryckningskampanj som
4
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h enri c m ads en
C hefredaktör

NYHET!

LANSERAS 1:A JUNI PÅ ALLA SYSTEMBOLAG.

EN GOD KOMBINATION AV
SPEYSIDE OCH BOURGOGNE.
Glen Moray Chardonnay Cask Finish
har fått sin 24 månaders slutlagring i
Chardonnay fat. Detta ger en perfekt balans
av karamelliserad frukt, smörkola och
en liten kryddighet med eleganta vaniljtoner
som avslutning.
Serveras rumstempererad.
Art nr: 83106 Strl: 70 cl Alk: 40%

299 kr
CASK EXPLORER SINCE 1897

www.moestue.se

Barn som får alkohol hemma dricker
sig berusade oftare än andra barn.
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JURA 10 | ART.NR: 8041501 | PRIS: 399 KR | VOL: 40% | 70 CL | SPRINGWINE.SE

Barn som får alkohol hemma dricker
sig berusade oftare än andra barn.
6
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High Coast släpper den sista i
serien – 63 Batch 04

När destillerichef Roger Melander
av en slump upptäckte att den 63
Midleton Very Rare 2022 Vintage Release
breddgraden passerade precis rakt
Årets upplaga av Midleton Very Rare binera noga utvalda och långlagrade, igenom lagerhus 03 vid destilleriet i
har nu nått Sverige och lanseras via Single Pot Still och Single Grain Irish Bjärtrå föddes en idé. Hur kan vi göra
Systembolagets
beställningssorti- Whiskeys från lagret på Midleton.
en whisky med så många referenser
ment den 13/6. Endast 60 flaskor Midleton Very Rare 2022 består av till talet 63 som möjligt?
släpps via Systembolaget och ett tio- en blend av Single Pot Still och Single
tal går till svenska restaurangkunder. Grain Irish Whiskeys från Midleton Di- Malten röktes till 63ppm av Tweedstillery, lagrade mellan 12 och 33 år på maltings som förvärvades av SimpsMidleton Very Rare skapades för för- lättrostade amerikanska bourbonfat. on maltings år 1963 och kostade 6,3
sta gången 1984 av Barry Crockett, En fantastiskt väl sammansatt whiskey kr/kg. Den mäskades in i 63 hl stora
Master Distiller Emeritus på Midle- där destillaten samspelar med eken batcher och efter destillering fylldes
ton Distillery, en oerhört betydelsefull och bjuder på en fin munkänsla, stor spriten på 63 liter stora fat som hade
person inom den moderna irländska komplexitet och balans mellan frukt bundits av en tunnbindare född 1963.
whsikeytraditionen. Sedan dess har och krydda.
Dessa fat lades på den 63e breddgradet släppts en årlig utgåva som seglat
den, 63 decimeter ovanför marken.
upp till att bli en av de mest åtråvärda Midleton Very Rare 2022 Vintage Re- Detta var bara några av 63-referenoch eftertraktade whiskeybuteljering- lease
serna.
arna från Irland och lyfts fram som Lansering: 13/6 2022 i beställningshuvudexemplet på en lyxigare sida av sortimentet.
63 Batch 04 – PX
den irländska whiskeyns återkomst Pris: 1679 kr
Artikelnr: 4113101
på den globala scenen. Årets vintage Volym: 700 ml
Alkoholhalt: 63%
bär signaturen av vår nuvarande Mas- Alkoholhalt: 40%
Antal flaskor (70cl): 1500 flaskor
ter Distiller, Kevin O’Gorman, som ef- Fattyp: Amerikanska bourbonfat.
släpps på Systembolaget (av totalt
ter månader av faturvalsprocess och Antal flaskor som släpps på Systembo- 2920 flaskor)
blending har skapat en mycket väl- laget: 60 st.
Pris: 1063 kr
balanserad whiskey genom att kom- Systembolaget artikelnummer: 57393
8
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Heaven’s Door Tennessee Bourbon
Den levande legenden, musikern, poeten och Nobelpristagaren Bob Dylan
fyllde 81 år den 24 maj. Vad passade
då bättre än att lansera den andra i
ordningen av hans Whiskey i Sverige?
Heaven’s Door, som givetvis fått sitt
namn efter Dylans största hit från
1973, är en kollektion om tre amerikanska whiskeys som skapats av Bob
Dylan och Spirits Investment Partners.
Dryckerna har Bob Dylan skapat med
hjälp av master blender Ryan Perry.
Whiskeyn är buteljerad i flaskor som
designats med inspiration av Bob Dylans metallskrot-konst. Musikern från
Minnesota samlar inte nämligen bara
på sig smakupplevelser, han rotar
även fram metallskrot på skrotupplag
och bondgårdar. Allt från lantbruksutrustning, köksredskap och antika vapen till kedjor, yxor och hjul. Materialet tar han till sin metallverkstadBlack
Buffalo Ironworks där han svetsar ihop
bitarna till snirkliga grindar. Mönstren
från några av hans grindar har hittat
till buteljerna där de bildar siluett mot
den bärnstensfärgade drycken innanför.

Lagringsmetod
Heaven’s Door Tennessee Bourbon
har lagrats i 7 år på nya amerikanska
ekfat och sex månader på rostade
ekfat från bergsområdet Vogeserna
i nordöstra Frankrike. De franska faten har en avlång cigarrliknande form
som gör att en större del av innehållet kommer i kontakt med ek jämfört
med traditionella fat. Eftersom faten
är lättrostade får whiskeyn en mild
och finstämd karaktär.

Agitator Blended Whisky
släpptes den 1 juni
Den första juni lanserar Agitator en
smått unik produkt i Systembolagets
fasta sortiment. Agitator Blended
whisky är den första 100% svensktillverkade blended whisky som tar hyllplats över hela landet.
För att skapa denna whisky så har de
blandat maltwhisky, som har lagrats
på fat av ny amerikansk ek, kastanjefat och fat som tidigare innehållit
sherry och bourbon, med grainwhisky
som de har lagrat på bourbonfat och
fat av ny amerikansk ek.

Heaven’s Door Spirits är ett samarbete mellan den legendariske artisten Bob Dylan och Spirits Investment
Partnership (SIP). Heaven’s Door Spirit är Bob Dylans första och enda varumärkesprojekt under hans 50 år som
världsomspännande kulturikon. Hem- Denna kombination ger whiskyn en
balanserad smak av malt, vaniljfudge
sida: www.heavensdoor.com
och karamelliserat socker och med
dofter av exotisk frukt, smörkola samt
Heaven’s Door Tennessee Bourbon
apelsinblommor. Generös fruktig
Pris: 679 kr
smak med medellångt avslut.
Nr: 56501
Storlek: 70 cl
Alkoholhalt: 42%
Producent: Heaven’s Door Spirits

Agitator Blended Whisky
Alkoholhalt: 40 %
Volym: 700 ml
Pris: 289 kr
Nr: 405
MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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The Macallan 15yo Double
Cask åter i Sverige
Den 25 maj gjorde The Macallan
15yo Double Cask ett kärt återtåg till
Sverige. Sist denna fanns tillgänglig
var under en begränsade tid 2020 –
så passa på att fånga ett exemplar så
länge den finns på lager.
År 2016 introducerades The Macallan
Double Cask för första gången med en
12-årig utgåva. Denna exklusiva produktserie föddes ur en tanke om att
kombinera amerikanska och europeiska sherryfat av ek. Tillsammans skapar de en välbalanserad single malt
med en tydlig värme och en modern,
mjuk sötma.
Double Cask berättar en historia om
en resa där två olika världar sammanförs, där eken från de gröna skogarna i
norra Spanien och franska Pyrenéerna
möter den amerikanska eken från de
frodiga skogarna i amerikanska Ohio,
Missouri och Kentucky.
Resultatet är ett perfekt partnerskap:
sherryfaten av amerikansk ek ger finstämda toner av vanilj, medan den
europeiska eken bjuder på den subtila, men tydliga kryddan som representerar en klassisk Macallan.

Exklusiv årgångsrom i lyxförpackning
J. Bally Cuvée Art Déco är en exklusiv
agricole-rom från Martinique. Flaskan designades av grundaren själv på
1930-talet och innehållet är en blend
av årgångarna 1999, 2006 och 2007.
Årgången 2006 är hörnstenen i blandningen. Lagrad 15 år på franska ekfat
ger den en unik rundhet, rik på fruktiga toner. Årgången 2007, lagrad 12
år på amerikanska ekfat bidrar med
toner av mocka och kakao, medan årgången 1999, lagrad i 16 år på franska ekfat, har en utsökt lätthet, toner
av trä och valnöt. Med sin aromatiska
rikedom fångar denna utsökta utgåva
skönheten och arvet från J. Bally-rom
perfekt!

The Macallan 15 yo Double Cask visar
hur The Macallans whiskymästare alltid vill tänja på gränserna, hitta något
utöver det vanliga, söka efter det där
extraordinära och skapa enastående Pyramidflaskan har en unik historia.
Det gjordes ursprungligen av kristall
single malts.
och skapades av Jacques Bally specifikt för hans årgångsrom. Dess unika
The Macallan 15 yo Double Cask
form blev snabbt ett kännetecken för
Pris: 1350 SEK
J.Bally rom.
Alkoholhalt: 43%
Artikelnummer: 5671801
J. Bally Cuvée Art Déco
Volym: 700 ml
Nr 41175 | Volym: 700 ml | Alkoholhalt: 43,5% | Pris: 1199 kr
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Bushmills Irish Whiskey lanserar 30-åring
Den 21 maj lanserade Bushmills den
exklusiva whiskeyn Bushmills 30 Year
Old Single Malt New American Oak
på den nordiska marknaden. Upplagan är en del av Causeway Collection
och består av endast 260 flaskor.
Efter att ha mognat i 14 år på Oloroso
sherryfat och Bourbonfat, färdigställdes denna 30-åriga whiskey på nya
oanvända amerikanska ekfat. Eken
ger snabbt smak av intensiv vanilj och
choklad. Där andra destillerier avslutar lagringen på sista fatet, efter runt
6 månader, har Bushmills gjort det
unika och istället låtit den avslutas
på 16-åriga oanvända amerikanska
ekfat. Under denna extraordinära tid
mjuknar sötman gradvis, blir krämigare och sammetslen i konsistensen.
Tropiska frukttoner slår igenom med
inslag av kryddad kokos och bakom
det hela finns en värmande och lugnande träton. Detta skapar en sensationell whiskey som står med de
bästa av irländska Single Malts.

Bushmills 30 Year Old New American Oak är en icke kylfiltrerad Single
Cask; Cask Strength, vilket betyder
att alla flaskor kommer från ett enda
fat och är icke behandlad med vare
sig filtrering eller nedvattning inför
buteljering.
Ett stenkast från destilleriet ligger
Giant´s Causeway, som varit en inspirationskälla för Bushmills i århundraden. En elementär och gåtfull plats
för förundran, legender och geologi.
De extraordinära hexagonala basaltpelare formade under årtusenden,
bildar en unik sammankopplad serie
av steg som bara finns på ett fåtal
ställen i världen. Liksom basaltpelarna är Bushmills senaste tillskott
tillverkad i saltladdad luft och mineralrikt vatten.
Bushmills Single Malt 30 Year Old
Artikelnummer: 56993 | Pris: 7 499:Volym: 700 ml | Alkoholhalt: 41,8 %

Ardbeg Ardcore finns ute nu
Som ett brev på posten så kommer
nu den nedvattande, men lika dyra?,
Ardbeg Ardcore Limitited Realease
till Sverige.
Hypen var som väntad enorm när Ardbeg Ardcore Committee Release lanserades härom veckan. Men nu kommer den ’vanliga’ releasen till Sverige
som kommer i ett väldigt mycket större antal.
För att göra denna whisky så har de
använt hårt rostad svartmalt som tillsammans med den klassiska Ardbeg
röken ger dofter såsom grillkol med
en söt rök.
Ardbeg Ardcore är ickekylfiltrerad och
buteljerad vid 46%
Ardbeg Ardcore
Alkoholhalt: 46% | Pris: 1249:Artikelnummer: 41133
MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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S.B.S Cuba 2015 – en stor rom
enbart för Sverige!

Isle of Raasay Single Cask gånger tre!
Dessa tre Single Cask Isle of Raasay
buteljeringar släpptes nyligen som
en webblansering och glädjande nog
för oss konsumenter så har de flaskor som då inte gick åt är nu beställningsbara!

S.B.S Cuba 2015 ett samarbete mellan 1423 Noble Spirit och det kubainspirerade Hotell Havanna i Varberg,
och är en exklusiv utgåva som endast
är tillgänglig i Sverige!

har hämtat inspiration från öns geologiska profil och gjutit av fossiler som Danska 1423 Noble Spirit AB ville med
det här släppet visa hur man med exfinns i närområdet kring destilleriet.
tra lagring på nya ekfat kan ge en ung
Isle of Raasay Single Cask Peated Rye kubansk rom lite extra djup och kraft.
För att få fram smakerna och göra
Oak
rommen mer tillgänglig valde de att
Artikelnr: 41176
buteljera den på 46%.
Dessa tre rökiga Isle of Raasay Single Pris: 1195:Casks ingår i serien de kallar för ”Na Sia Alkoholhalt: 62,4%
Den här kubanska rommen kom i
Single Cask Series”. Vad dessa tre oli- Antal: 228st
ex-bourbonfat till 1423 anläggning
ka whisky erbjuder är en resa genom
vad deras Core Range buteljering, Isle Isle of Raasay Single Cask Peated Red 2019, där den tappades på nya ekfat
och fick mogna ytterligare 2 år i det
of Raasay’s R-02, är uppbyggd av – Wine Bordeaux Oak
danska klimatet. Detta är verkligen en
nämligen en noga skapa blandning av Artikelnr: 41177
demonstration i hur bra trä i faten kan
whisky lagrad på Chinkapin, Rye och Pris: 1194:öka och addera smaker, känslor och
Bordeaux Red Wine fat.
Alkoholhalt: 61,7%
komplexitet till en redan väldigt bra
Antal: 270st
rom och visar att det inte behövs över
Peated Single Cask serien ”Na Sia Single Cask Series” har alla en rökighet på Isle of Raasay Single Cask Peated 10 års lagring för att få fram en fantastisk rom.
45 ppm och en alkoholhalt på norr om Chinkapin Oak
61%. Då dessa är Single Cask så är an- Artikelnr: 41167
S.B.S Cuba - Selected & Bottled for
talet begränsat – och naturligtvis så är Pris: 1194:Hotell Havanna Varberg, 2015
de i samma stiligt designade glasflaska Alkoholhalt: 62,2%
Pris: 795:- | Volym: 700 ml
som alla Raasay buteljeringar – där de Antal: 280st
Alk. 46% | Artikelnummer: 56999
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Trippel från GlenAllachie!
Den 25/5, släppte Selected Malts
tre spännande nyheter från GlenAllachie! GlenAllachie 8 yo, – Core
range, GlenAllachie Chinquapin 10
yo – Virgin Oak series samt den redan hyllade blenden White Heather
15 yo
GlenAllachie 8 yo – Core range
Alkoholhalt: 46%
Nr: 56937
Pris: 589:Nu utökar GlenAllachie sin redan
prisbelönta core range med en
8-åring. Genom att lagra den på
en kombination av Pedro Ximenez,
Oloroso, Virgin oak och rödvinsfat så
har de återigen skapat det DNA och
uttryck som GlenAllachie blivit kända
för.

ket tidigare visats sig fungera väldigt
väl tillsammans med destillatet från
Glenallachie. Och det här är inget
undantag!

Ny The Open whisky och var
med och tävla om en resa till
St Andrews

White Heather 15 yo
Alkoholhalt: 46%
Nr: 56936
Pris: 875:-

I år firar The Open (British Open) 150
år där allt en gång i tiden startad, på
St Andrews i Skottland, ”The home of
Golf”.

White Heather 15 år är en robust
blend som innehåller mer än 47%
malt whisky. Billy Walker, som i år
firar 50 år i branschen, har skapat
denna blenden genom att använda
rökt och orökt malt whisky från Speyside, Islay och de norra högländerna.
Dessa har han sedan blandat med väl
utvalda grain whiskys.

För att fira 150-årsjubileumet har skotten Colin Montgomerie tagit fram en
egen whisky i samband med tävlingen – Loch Lomond The Open Edition
2022. Ett måste för golf- och whiskyentusiasten!

De olika delarna har varit lagrade på
Sherry butts och American oak barGlenAllachie Chinquapin 10 yo – Vir- rels. Dessa mixades sedan ihop och
lagrades ytterligare i tre år på Pedro
gin Oak series
Ximénez puncheons, Oloroso SherAlkoholhalt: 48%
ry puncheons, och American virgin
Nr: 56938
oak. Den är buteljerad vid 46% utan
Pris: 798:varken färgämne eller kylfiltrering.
I batch 2 av Virgin Oak Series har Gle- Resultatet är en komplex men välbalanserad dram!
nallachie använt sig av ett beprövat
koncept – Chinquapin oak finish. Vil-

Loch Lomond Special Edition – The
Open 2022
Alkoholhalt: 46% | Pris: 559:Artikelnummer: 56514
Tävla om biljetter till The Open den
14-17 juli 2022.
Nu har du chansen att vinna två biljetter till världens mest prestigefulla golftävling, The Open. Var med och tävla
om biljetter till 2022 års The Open på
stellankramer.se/theopen/
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ISLA OF RAASAY RYE AND SHERRY DOUBLE CASK | 52% | 1095 kr | NR: 55111

14 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

hermanssonco.se

En gyllene rom med stor smak

Barceló Gran Añejo | Artnr: 578 | 700 ml | 37,5 % | 260 kr
LÄS MER PÅ
DRINKWISE.SE

*Klimatkompenserade transporter mellan producent och Systembolag i samarbete med Zeromission. Läs mer på hermanssonco.se/hallbarheter

Varannan förare som
omkommer i singelolyckor i trafiken
är alkoholpåverkad.
MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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Från hjärtat
av Speyside!
Ibland är det inte lätt att vara lillebror - för det är lite så man kan se på The
Glenrothes Distillery. De ägs av Edrington och i Speyside så delar de scen med
The Macallan - ett av de största och kändaste destillerierna i världen. Men
även om The Glenrothes inte får lika mycket strålkastarljus som storebrorsan
så producerar de en makalös, sherryfatsdriven, single malt whisky
- från hjärtat av Speyside!
Text: Henric Madsen
Bilder: Edrington Sweden

Det är ofta som man läser just det,
att ett destilleri ligger ’mitt i hjärtat’
av Speyside. Men i fallet The Glenrothes så stämmer detta väldigt väl.

Glenrothes grundades 1878, precis
i början av den tredje vågen då destillerier åter började byggas men redan innan det stod färdigt höll hela
projektet på att gå i graven. Gruppen
av finansiärer som stod bakom satsningen, som då redan ägde Macallan,
drogs nämligen med i raset som uppstod när Glasgow Bank gick i konkurs
på hösten samma år.

Destilleriet är beläget i staden Rothes
som i sin tur ligger mellan whiskyorterna Dufftown och Elgin. Kring Rothes
så finns destillerierna, förutom Glenrothes, Glen Spey, Glen Grant samt
Speyburn men här finns också det välkända företaget Forsyths – kopparsla- Gruppen splittrades men tre persogarna som levererar pannor till snudd ner vågade och ville se destilleriet bli
på världens alla destillerier.
färdigutbyggt. Dessa var Robert Dick,
John Cruikshank och William Grant16 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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Laura Rampling

The Glenrothes Master Whisky Maker

Laura tog över rodret 2020 efter att
Gordon Motion fick en annan tjänt
inom The Edrington Group.
18 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

notera att det inte är samma William
som i Glenfiddich. För att säkra slutförandet av destilleriet så fick de
hjälp från ett relativt oväntat
håll - United Free Presbyterian Church of Knockando gav herrarna ett
lån i sista minuten så de
kunde ro projektet i hamn.
Att just de gav lånet är ju
särskilt uppseendeväckande
då de var förespråkade Absolutism vilket innebär en total
avhållsamhet från alkoholhaltiga drycker.
Även om The Glenrothes start var
mindre lyckad så blomstrade destilleriet och när det slogs ihop med
Bunnahabhain år 1887 för att ingå i
Highland Distillers, som senare blev
dagens Edrington, så var dess framtid säkrad. Tidigt så lyftes Glenrothes
fram som en ’topp malt’ när det kom
till blending och detta är ju tydligt
längre fram i historien då den än idag
är en tongivande komponent både i
Cutty Sark och The Famous Grouse.
Under 1960-talets högkonjunktur så
ökades kapaciteten och antalet pannor gick från fyra till sex. Vid 1980 så
gick Glenrothes en annan väg än de
flesta andra destillerier – i stället för
att skär ned så byggde de ut och installerade ytterligare två pannor och
nio år senare var det dags igen, vilket
gjorde att antalet slutade på tio pannor.

2010 sålde Berry Brothers & Rudd varumärket Cutty Sark till Edrington i utbyte mot ägandet av varumärket The
Glenrothes. Själva destilleriet förblev
dock en del av Edrington och whiskyn
spelade en betydande roll i deras olika blends. Men 2017 köpte Edrington
tillbaka varumärket The Glenrothes
från Berry Brothers & Rudd i ett steg
för att kunna tillgodose det växande
intresset för Single Malt på den internationella marknaden.
Laura Rampling
The Glenrothes
Master Whisky
Maker
På hösten 2020 så
stod det klart att
Laura Rampling
tog över som The
Glenrothes Master Whisky Maker
efter att Gordon
Motion, som hade
haft rollen i över
20 år, gick vidare
inom Edrington.
Laura hade redan
en lång karriär
bakom sig av att jobba med vin och
sprit, men började på ett helt annat
och kanske oväntat håll.
- Väldigt tidigt i min karriär så
jag sysslade med choklad under några
år hos Cadbury men vid den tidpunkten så samlade jag erfarenhet och försökte komma på vad jag ville göra och
vart jag ville komma, säger Laura. Jag
ser på det lite som att en karriär är ett
maraton snarare än en sprint, så att
prova olika saker och få massor av erfarenhet kan bara hjälpa dig att förstå
var dina sanna passioner ligger.

Varför det blev
just whisky är
enkelt - jag älskar att det är
en traditionell
skotsk industri
med ett stort
arv.

Då Glenrothes var nära kopplat till
Cutty Sark, som då välkända Berry
Brothers & Rudd ägde till 50% så köpte de destilleriet 1987. Under flera år
så slipade de på hur de skulle marknadsföra Glenrothes som en Single
Malt whisky och 1993 visade de upp Det som lockade henne till godisinresultatet. De slopade åldersangivel- dustrin, och sedan till whisky, var ett
sen på flaskorna och började i stället passionerat intresse för smaker.
- Jag har alltid varit intresserad
ge ut olika årgångar.
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av och brinner för smaker, men även
om konfektyrvärlden är rolig så låg
mitt hjärta i vin och sprit, vilket jag sedan gick tillbaka till, säger Laura. Varför det blev just whisky är enkelt - jag
älskar det faktum att whisky är en traditionell skotsk industri med ett stort
arv. Och trots att det är starkt reglerad industri, vilket ju i grunden skyddar vår kvalitet, så finns det så mycket
variation när det gäller destilleristilar, vilket jag tycker är fascinerande,
fortsätter hon. Det är en värld och en
bransch som jag verkligen älskar att
vara en del av.
I rollen som Master Whisky Maker så
är det laura som
är ytterst ansvarig
för att all whisky
som lämnar destilleriet har den
rätta kvaliteten.
- Det innebär att det är jag
som ser till att
varje gång vi gör
en batch så är
den precis som
den ska vara, säger Laura. Det
innebär mycket
sensoriskt arbete
att bedöma kvaliteten på allt från
råsprit till den whisky som vi har i vårt
lager så att den lever upp till de högt
ställda smakprofiler som vi har satt.

kan säga att de är ganska långa men
det ser man ju i vår whisky då den är
väldigt lätt och fruktig i smaken.
De har åtta washbacks i rostfritt stål
och tolv gjorda av Oregon Pine, eller
Douglasgran på svenska.
- Vi använder våra stål och
träwashbacks på ungefär samma sätt,
enda skillnaden är att de som är tillverkade i stål också är temperaturkontrollerade. Det gör att vi behöver
övervaka dem lite olika men i grunde
så är de samma tider som gäller.
Glenrothes destillerar långsamt i sina
höga kopparpannor och detta är för
att så mycket kopparkontakt och
så mycket reflux
som möjligt.
Kombinationen av en
långsam destillation och höjden
på våra pannor
är avgörande när
det gäller att få
till den profil som
vi vill ha på vår
New Make, berättar Laura. Denna kombination
gör att de tyngre
smakföreningarna inte kommer med över till vår råsprit som är delikat, lätt och fruktig i
stilen just tack vare dessa processer.
Detta gör att spriten mognar på ett
riktigt elegant sätt och det i slutändan
skapar en raffinerad whisky.

Kombinationen
av en långsam
destillation och
höjden på våra
pannor är avgörande för att få
den profil vi eftersträvar

Glenrothes experimenterar ständigt
också med olika kornsorter för att se
ständigt ligga i framkant i utvecklingen.
- Just nu använder vi kornsorten
Laureate som har visat sig presterar
mycket bra för oss, säger Laura. När
det kommer till vilken jäst vi använder
så är vi mer slutna och vill inte gärna
berätta det och det samma gäller vilka jäsningstider vi använder. Men jag
20 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

Men Lauras arbete är inte bara att
se till att råspriten och den lagrade
whiskyn lever upp till deras krav, det
handlar också om de tomma faten
som kommer till destilleriet.
- All Glenrothes whisky har sin
naturliga färg, vi använder inte sockerkulör för att färga vår whisky, så det

Fem pannpar

Glenrothes har tolv washbacks i Oregon pine och åtta av rostfritt stål. Efter
ett antal expansioner så har de idag
fem pannpar med ståtligt höga halsar.
MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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En sann överlevare
Fyra gånger har katastofen slagit till
hos Glenrothes. 1897 så bröt en förödande brand ut. 1903 skedde en expolsion som orsakade stor skada och
både 1922 och 1962 så brann det igen
- men destilleriet har rest sig varje
gång!
22 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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är verkligen viktigt att vi endast använder de absolut bästa faten för att
få ut den bästa kvaliteten. Därför kontrollerar vi alla fat som kommer till destilleriet genom dofta i dom och på så
vis upptäcka om det är några konstigheter, säger Laura. Så för att summera
så har jag ansvaret att vår whisky har
de bästa förutsättningarna både innan, under och efter destillering. Förutom det så jobbar jag också mycket
med produktutveckling och innovationsarbete – det vill säga att skapa
nya
whiskysorter att lansera på
marknaden.

vända sådana fat är ju vanligt genom
hela whiskybranschen då de äkta Solerafaten kommer ju nästan aldrig ut
på marknaden. Dels är de på tok för
dyra, dels så är de för viktiga för sherryindustrin för att sälja dessa för lagring av whisky. Ett äkta Solerafat kan
användas i flera årtionden.
- Vi tillverkar faten på våra egna
bodegor i Spanien, säger Laura. Vår
unika stil kommer från dels vår fruktiga och delikata råsprit som vi sedan
mognar på högkvalitativa sherrykryddade ekfat. Det
som jag tycker är
fascinerande är
att även om vår
råsprit är ’känslig’ så lyser den
igenom lagringen,
fortsätter
hon.
Faten ger den en
fyllighet med en
ekton och andra fatnoter så
som vanilj, kola
eller kokos från
amerikansk
ek
och torkad frukt
och kryddor från
europeisk, men
trots det så lyser
destillerikaraktären alltid igenom.
Jag tycker att vår whisky mognar på
ett raffinerat och elegant sätt och doftar bara mer allt eftersom den blir äldre. Det är för mig det som gör det så
speciellt.

The Glenrothes
ansågs länge
vara ’A malt
made for
blends’ och användes ofta
som en Top
Dresser av Master Blenders

Även om Glenrothes
whisky
länge ansågs vara
’A malt made for
blends’ och användes, och används än idag,
flitigt som en top
dresser till en
rad olika blended
whiskys så har de
inte ändrat något
när den nu tar en
större plats som
en Single Malt.
- The Glenrothes
Distillery byggdes med ändamålet att dess
whisky skulle vara en blendkomponent och dess råsprit designades för
att vara lättare och mer delikat i stilen för att kontrastera mot de tyngre
Single Malts som redan fanns, berättar Laura. Men vi har inte gjort några
större förändringar i destillationsprocessen sedan starten. Det är i själva
verket det sättet som vår whisky börjar sitt liv på som ett levande och fruktig men ändå delikat råsprit som gör
den unik, fortsätter hon.

Även om de för det mesta använder
ex-Olorosofat så finns det en del Pedro Ximénezfat i deras lager också.
- De flesta av de fat vi använder
har kryddats med Oloroso sherry, men
ibland kan vi använda Pedro Ximénez,
eller ibland till och med en blandning
av de två, säger Laura. Oloroso gör ett
Glenrothes använder till största del fat fantastiskt jobb med att krydda fatet
som är ’kryddade’ med sherry. Att an- och förbereda träet för vår whisky att
24 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

Snudd
enbart
sherryfat
James ochpå
hans
fru Moira
har tillsam-

The
nästan
utemansGlenrothes
grundat använder
Sliabh Liag
Distillers
slutande
för att
all återföra
sin lag- men enex-sherryfat
bestämd vilja
ring.
Faten
kommer
från
egna
Bodewhiskeyproduktionen till Donegal
gor i Jerez, Spanien.
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The Glenrothes Distillery
Destilleriet ligger vackert innästlat
längs floden Spey. Tyvärr är det stängt
för besök - det finns varken butik eller
besökscentra.
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lagras i, utan att dominera det med
sina egna smaker. Pedro Ximénes är
ju sötare och klibbigare och tenderar
att ge lite mer smaker så det använder
vi för mer specifika saker och inte lika
ofta som Oloroso.
The Soleo Collection
Under 2019 så lanserade The Glenrothes sin Core Range som de har kal�lat ’The Soleo Collection’. Serien består av fem buteljeringar där fyra har
en ålderbenämning och som startar
med en 10 åring, följt av en 12 åring,
18 åring och en 25 åring. The Whisky
Makers Cut ingår också i serien men
den har ingen
ålder angiven. I
Sverige så finns
ofta 12 åring och
18 åring men
10 åring och 25
åringen får man
leta efter på andra marknader.
- The Glenrothes Soleo 12
år är en ljus och
levande whisky,
berättar Laura.
Den består av
en blandning av
1st Fill sherryfat,
både amerikanska och europeiska, samt refill sherryfat. Det är en whisky som är full av tropiska frukter såsom melon och banan
samt massor av vanilj från den amerikansk eken. Svag not av kanel och
med apelsinskal som är karakteristiskt
för just The Glenrothes. Med tanke på
dess livliga natur, kallar jag ofta denna
whisky för flytande solsken, utvecklar
hon.

dent, låter hon meddela. Återigen
innehåller den både amerikanska och
europeiska sherryfat med 1st Fill och
en del 2nd Fill. Men andelen 1st Fill
är relativt hög, vilket förstärker en del
av fylligheten i whiskyn, berättar hon.
När vår whisky lagras får den en djupare doft och frukten blir mer aromatisk än tropisk. Här finns mer päron
och torkad frukt från den europeiska
eken. Vi ser också att whiskyn utvecklar en mandelton runt den här åldern
men man kan fortfarande hitta mycket vanilj med en touch av väldoftande
krydda i form av ingefära. Just denna
whisky vann pris för Världens Bästa
Singel Malt vid
Ultimate Spirits
Challenge 2020
och är något alldeles
speciellt,
säger Laura stolt.

När The Glenrothes lagras
så får den en
djupare doft
och frukten blir
mer aromatisk
än tropisk.

Whisky Maker’s
Cut skapades av
Gordon Motion,
Lauras föregångare, för att passa hans speciella
smak och doft
preferenser.
Gordon
konstruerade
denna
whisky
med hjälp av 100 % 1st Fill fat med
en överväldigande del europeisk ek
vilket ger whiskyn en mycket kryddig
smak, berättar Laura. Men den har
också massor av torkad frukt, krämig vanilj och igen vår karaktäristiska
smak av apelsinskal. Den buteljerades
vid 48,8%, något högre än resten av
deras sortiment, eftersom detta var
den styrka som Gordon ansåg vara
optimal just för denna whisky, avsluNästa buteljering i serien är deras 18 tar Laura.
åring – och här har man en högra andel av 1st Fill fat än i någon annan av
sina utgåvor.
- Vår 18-åring är rik och deka28 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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| SMAK: Här möts man av en hel fruktskål där
banan, citrus och russin står ut i mängden.
En svag, svag nyans av rök finns med också.
| FINISH: Ganska kort finish med en del fruktighet som dröjer sig kvar

| HELHET: Det är ingen ’sherrybomd’ direkt,

men en klart trevlig 12 åring som levererar
en bra smakupplevelse. Vid 46% så hade den
fått några poäng mer då man kan ana att det
fanns mer smaker innan utspädning.
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The Glenrothes | Whisky Maker’s Cut | 48,8% | Artikelnummer: 40832 | Pris: 739:-

The Glenrothes | 12 år | 40% | Artikelnummer: 4673 | Pris: 419:-

| DOFT: Initialt en väldigt blommig doft med
färsk honung. I bakgrunden finns en nyans
av frukt – svaga nyanser av russin.

| DOFT: En väldigt trevlig och balanserad doft
där sherryfaten kliver direkt fram och ropar
på uppmärksamhet! Fruktiga noter i form
lätt övermogna röda äpplen och russin täckta i kola.
| SMAK: Frukten är pigg och närvarande och

efter en stund så kommer en nötig ton följt
av en lätt pepprighet. Stor smak med en del
fatnoter som blandar sig väl med fruktigheten.

| FINISH: Lång finish med en solvarm ekton
som hänger kvar. Här finns också en del
frukt som klingar ut.
| HELHET: En riktigt bra whisky med en snudd
på perfekt balans mellan fat och frukt. Den
något högre alkoholhalten på 48,8% hjälper
till något enormt.

93/100

av först som sedan rullar in i en mjuk honungs ekighet. Här är det stora sherrytoner
som rullar runt med, vad jag uppfattar en
klar Olorosoton.

| SMAK: Här kommer en stor sherryfruktighet med en hel del russin men också päron
och tropisk frukt. En bra ekton finns också
med och en aning vitpeppar fångas också
upp.

| FINISH: Lång finish med djup fruktighet som
samsas väl med en avklingande ekighet.

| HELHET: En väldigt snyggt sammansatt

whisky där både frukten från sherryn och ek
-karaktären får ta ut svängarna ordentligt!

91/100

The Glenrothes | Single Cask Nordic Edition | 66,3% | Artikelnummer: 41095 | Pris: 1950:-

The Glenrothes | 18 år | 43% |
| DOFT: En väldigt trevlig vaniljdoft möts man

| DOFT: Här märker man att alkoholen ligger
norr om 60% - dofterna är kraftfulla och
koncentrerade. Vanilj och mörk fudge är det
som kommer först fram och hälsar. Men här
finns också en krämig fruktighet.
| SMAK: Igen, detta är en kraftfull whisky som

är sprängfylld av smak. Här finns ett myller
av frukt och vanilj, svagt av lakrits och en
touch av tobak.

| FINISH: Lång finish med tydliga tanniner.

Frukt, fat och vanilj ligger kvar länge.

| HELHET: Single Cask är alltid Single Cask

och detta är en av de bättre Glenrothes jag
någonsin smakat! Jag gillar att de ohämmat
har buteljerat den vid 66,3% - det har gjort
att man får uppleva Glenrothes i sin allra renaste form. En grym buteljering!

95/100
MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

31

32 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

Destilleriet som
går mot strömmen
Text: Henric Madsen
Bilder: Isle of Raasay Distillery

Det är en fascinerade tid för oss
whiskyälskare – man måste gå tillbaka i historien till slutet på 1800-talet för att hitta en sådan destilleriboom som nu pågår. Man kan säga
att denna våg började lite försiktigt
när Arran byggdes under slutet av
1990-talet och senare vi var många
som följde Kilchoman resa på Islay
från planering till färdigt destilleri vid
början på 2000-talet.

beroende av en färja, alla destillerier
på Islay så väl som Lagg och Lochranza på Arran är också det. Men man
bör notera att Raasay stod färdigt så
sent som 2017 – och de är det enda
destilleriet på ön.
När man läser om destilleriet eller
pratar med Alasdair Day, deras Master Destiller, så inser man att de faktiskt inte tänker som de andra inom
den skotska whiskyindustrin. De går
sin egen väg och det har blivit lite av
deras kännetecken. Det är flera saker
som då är ensamma om eller i alla fall
är det ytterst få som gör likadant.

Det är något som är otroligt spännande med dessa pionjärer och entreprenörer som ger sig fanken på att de ska
bygga ett destilleri och ännu mer häpnadsväckande är det när det görs på
svåråtkomliga platser. Ardnamurchan En sådan sak är deras långa fermenDistillery är ett sådant exempel, Isle of teringstider som idag ligger på tider
mellan 70 – 119 timmar - det vill säga
Raasay Distillery är ett annat.
tre till fem dagar. Det mesta av alkoNär det kommer till Isle of Raasay Di- holen skapas redan efter 48 timmar
stillery så är det nästan mer extremt och smaken utvecklas fram till undå de byggde sitt destilleri på en ö som gefär 70 timmar sedan börjar jästen
bara nås via en färja. För att krångla att dö. Det de märker är att efter att
till det ännu mer så gör de också ex- jästen har dött så har de två -tre lakakt allting på plats vid destilleriet på tosbacillsträngar som överlever den
Raasay – råvarorna skepps till Raasay höga temperaturen och dessa skapar
och den färdiga, buteljerade, whiskyn laktossyra vilket i sin tur reagerar med
finkeloljorna och skapar estrar. Det är
lämnar ön.
här de börjar få de där mörka frukttoJag är naturligtvis väl medveten om att nerna som de eftersträvar.
de inte är det enda destilleriet som är
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De har en mäsktunna som rymmer
ett ton vilket ger dem 5000 liter, sex
washbacks i rostfritt stål som vardera
rymmer 5000 liter, dessa har också
vattenkylning vilket ger dem en bra
kontroll på temperaturen. Då kan de
ha ca 32 grader när de kör orökt malt
och vid rökt så ökar de upp till 34-35
grader. Vad de högre graderna gör att
det bildas fler finkeloljor och det i sin
tur ger en oljigare och komplex munkänsla. De har också en kylare på deras lyne arm. Genom att bygga in extra kylsystem så ökar de flexibiliteten
av vilken sorts sprit de vill producera.
De delar upp året på två delar och kokar orökt sprit i sex månader och sedan växlar om
till rökt sprit i
sex månader.
De använder
ett
ganska
hårt rökt korn
som ligger på
mellan 40 –
50 ppm när
det går in i
processen.
Vid destilleringen så använder de en ganska snäv
cut och sedan så lagrar de den rökta
och orökta var för sig och gifter samman dessa inför buteljering för att få
den mer lättrökta whiskyn som de vill
ha.

Raasay har en liten annan syn på vilka
fat de använder. De har i stället valt
en kombination av tre olika fat som
de lagrar majoriteten av all sin whisky
på. Dessa är ex-rye whiskeyfat från
Woodford Reserve, Virgin Chinkapinfat och ex-Bordeaux vinfat.
Orsaken till att de har valt dessa tre
fattyper som sina primära fat har att
göra med att de inte behöver rätta
in sig i samma led som många andra
destillerier behöver. De senaste 200
åren så kan man säga att det är blending företagen som har styrt den skotska whiskybranschen.
Det har varit otroligt viktigt för destillerierna att lagra
sin whisky på
ex-bourbonfat
så att så mycket som möjligt
av deras destillerikaraktär
har
kommit
fram för att
Master Blenders ska kunna
använda deras
whisky till sina blends. Raasay har inte
det kravet på sig då de inte säljer sin
whisky till externa aktörer så de valde precis dom fat som dem tyckte tog
fram den smakprofilen som de vill ha
på sin Single Maltwhisky

Raasay Distillery
går sin egen väg
och det har blivit
lite av deras
kännetecken.

När de valde Rye-fat i stället för Bourbonfat så har de också sneglat lite på
Craft Distillers i Nordamerikanska. De
ville ha aktiva fat som snabbt både
kunde ge färg och mogna whiskyn så
mycket som möjligt. Deras ex-Ryefat
kommer från Woodford Reserve och
är gjorda av Quercus Alba. Dessa fat
ger whiskyn en kryddig profil med
svaga noter av svartpeppar. Och när
whiskyn har trängt djupare in i fatet
De flesta destillerier i Skottland läg- så ger Querus Alba de där runda och
ger sin råsprit på ex-bourbonfat men krämiga vaniljsmakerna som de naMen en sak som är värt att notera är
att de stopper inte produktionen och
städar hela destilleriet innan de växlar från orökt till rökig produktion som
många andra gör. Raasay kör på och
fångar i stället upp denna mellansprit
och lagrar den också. De märker faten
att de innehåller en ’övergångs’ malt
och kanske i framtiden så kommer de
att använda denna whisky.
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Många anställda

Det faktum att de gör allt på ön betyder att det behövs mycket personal
- något som ön är väldigt tacksamma
för. Istället för utflyttning så sker just
nu en inflyttning till Raasay.
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Alasdair Day
- Master Distiller
Det var Alasdair Day och William Dobbie som grundade destilleret
2017.
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Iain Robertson och
Ross Gillies
Head Distiller Iain Robertson (t.v) och
Distillery Operator Ross Gillies kontrollerar att lagring går som det är
tänkt
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turligtvis också vill ha.
Chinkapinfaten som de använder är
helt nya och oanvända. Chinkapineken, Quercus Muehlenbergii, växter
där den vanliga Quercus Alba växer
men är en mjukare ek och ger mindre
vaniljsmaker men desto mer mörka
frukter, vilket är precis det de vill ha.
De rostar och kolar faten ganska hårt
för att få det naturliga sockret som
finns i eken att karamilsera sig. Detta
gör att deras råsprit snabbt får färg
under lagringen.
Bordeauxfaten som de använder
är en mix av Quercus Petraea och
Quercus Robur som ger dem ännu
mer av den fruktigheten som de
jagar redan vid mäskningen. Efter
ungefär 18 månader så har deras
råsprit kommit förbi den delen i
fatet som är mättat med vin och
trängt djupare in i eken och då får
spriten toner av sandelträ, kanel,
kryddnejlika.
De fyller dessa tre fattyper både
med sin rökta och orökta råsprit
och så blandar de samman dessa
sex olika smaker efter lagringen.
De mixar sedan dessa efter de
proportionerna som de har förutbestämt men grundreceptet är att
en majoritet kommer från ex-Rye
whiskeyfat följt av Chinkapinfaten
och ex-Bordeaux i mindre grad
som en extra kryddning.

riant till särskilt viktiga marknader –
och Sverige var en av dessa!
Isle of Raasay Rye and Sherry Double
Cask baseras på det rökiga destillatet
som de producerar. Maltkornet som
de använde innehöll höga 48 ppm fenoler och de lät mäsken jäsa upp till
fem dagar innan destillering skedde
den 19 september 2018. De valde en
snävare cut än vanligt för att denna
gång för att få fram ett renare, fruktigare destillat på bekostnad av röktonerna.
Råspriten tappades sedan på 190-litersbarrels som tidigare innehållit
rågwhiskey från Woodford Reserve
i Kentucky, USA. Efter drygt två år så
flyttades spriten från rågfaten till Quarter Casks – fat som rymmer ca 125
liter och som tidigare hade blivit mättade med Oloroso- respektive Pedro
Ximénez-sherry. Där fick spriten en
finish på 12 månader.
Att whiskyn är ung är ju ingen hemlighet – den är precis över tre år då den
buteljerades i november 2021 men
det är en riktigt kompetent whisky!

I doften så har den en snygg rökighet som till viss del hålls tillbaka av
en fruktighet med en hel del russin.
I smaken kommer rullande rök som
gifter sig bra med de tydliga sherrytonerna. Den har också en spännande kryddighet i form av svaga nyanser
av muskot och kryddnejlika. Finishen
Isle of Raasay Rye and Sherry bjuder på en rökig sälta som dröjer sig
kvar.
Double Cask
Planen är att varje år ge ut en ny
’Distillery Only’ utgåva – en butelj
som enbart går att köpa på plats
vid destilleriet. Förra årets planer
blev ju lite kantstötta då de inte
fick ta emot besökare på ön på
grund av Covid. Så de valde då i
stället att skeppa ut 2021 års va-

Isle of Raasay Rye &
Sherry Double Cask
Alkoholhalt: 52%
Artikelnr: 55111
Pris: 1095:MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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Finishing Schooläntligen kommer
Chardonnay Cask!
Text: Henric Madsen
Bilder: Glen Moray Distillery

Den första juni så släpptes Glen
Moray’s Chardonnay Cask Finish
på Systembolag över hela Sverige.
Ett mycket välkommet tillskott till
whiskyhyllorna om du frågar oss.
Glen Moray och fatfinishar har en relation som går långt tillbaka i tiden.
Redan 1999 så lanserade man sina
första buteljeringar och från start var
fokus på att det skulle vara relativt
ung whisky som fick en extra dimension genom att flyttas till ett andra fat
för slutlagring innan buteljering.
- Att jobba med att ge whisky
en finish var inget som var praxis då
på 90-talet, berättar Iain Allen som
är Glen Morays Global Brand Ambassador. På den tiden så fanns inte ens
40 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

ordet i något whiskylexikon, skämtar
han. Vi kallade det att whiskyn hade
blivit ’Wine mellowed’.
Idag är det ingen som kommer ihåg
varför, men ett beslut togs att det
var fat som tidigare hade innehållit
vinsorterna Chardonnay och Chenin
Blanc som man främst skulle arbeta
med.
- Dessa två olika viner ger faten
och slutligen whiskyn en väldigt distinkt karaktär var för sig, men i början så använde man bägge och sedan
hällde ihop slutlagringarna innan buteljering, berättar Iain. Idag så mixar
vi inte ihop dem utan de är separata
lagringar som buteljeras som så också.
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Iain Allen - Glen Morays
Global Brand Ambassador
Iain är ett välbekant ansikte för alla
som besökt destilleriet. Han jobbade
länge som ansvarig för deras butik
och turer
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Under en tid så buteljerade Glen
Moray enbart whisky som hade
fått en finish. Det gällde allt från instegswhiskyn till de med rejäl ålder
på sig. Detta var ett strategiskt beslut
för att stå ut från mängden på den inhemska marknaden.
- Vi slutade med det under tidigt 2000-tal då vi återgick till en mer
traditionell lagring med mycket bourbonfat för vår Core Range, säger Iain.
Men faten med whisky fanns ju naturligtvis kvar lager.

der kommer från Bourgogne i Frankrike, men de har även provat med fat
från USA.
Vi märkte att de amerikanska Chardonnayfaten inte riktigt
levererade de noter som vi eftersökte, säger Iain. De franska faten ger
whiskyn en svag ton av bubbelgum,
men på ett bra sätt. Men det finns
även sötma som är lite åt kamomillte
hållet som jag personligen gillar, fortsätter han.

Men man ska ju inte glömma av att majoriteten av
den lagring som denGlen Moray Chardonna whisky fått sker i
nay 10yo
ex-Boubonfat och
2009 släppte Glen
det som är fasciMoray en 10 årig
nerade är hur väl
whisky som hade
Bourbonfaten giffulltidslagrats på
ter sig med CharChardonnay fat och
donnayfaten.
den mottogs med
- Det är lätt att
jubel och applåder.
glömma av bour- Den buteljebonfaten när vi pratar
ringen fick oss att tänom denna buteljering
ka till lite på hur vi såg på
men grunden är ju en väldet här med ex-Chardonnay
digt vällagrad bourbonwhisky som
lagring och vi landade i att det var
något vi ville fortsätta att utforska. Vi sedan blir ingift i ett Chardonnayfat
beslutade att vi ville ha en sådan i vår och resultatet är ju väldigt intressant.
core range och det har visat sig vara
ett bra beslut. Idag är det den butelje- Att väljer att ge sin whisky en finish
ringar som säljer bäst Storbritannien beror på två enkla faktorer.
- Endera så vill du skapa nya
och det är ju extra kula att nu även ni
och spännande smaker genom att ani Sverige får ta del av den, säger Iain
vända en annan typ av fat eller så förDe första batcherna som de släpp- söker du dölja något som inte är bra
te av Glen Moray Chardonnay Finish med den ursprungliga lagringen, i vårt
hade fått en slutlagring på bara några fall så är det den första. Vi vill utveckla
månader max ett år men de batcher vår whisky och ta den till nya höjder
som vi nu ser har lagrats i över två år och genom att använda riktigt bra fat
från Bourgogne så gör vi just det, säpå vinfaten.
- Vi lagrar i stort sett all vår ger Iain.
whisky på plats här intill destilleriet i
Elgin och vi har ett separat lagerhus Glen Moray Distillery
där vi lagrar alla fat som vi ger en fi- När bryggeriet, som idag är destilleriet Glen Moray, byggdes så gjordes
nish, säger Iain.
det i utkanten av staden Elgin i norra
Chardonnayfaten som de nu använ- Speyside. Att just denna plats valdes
MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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berodde på närheten till det ständigt
strömmande vatten från floden Lossie. Från den fick man tillgång till både
el såväl som färskt vatten. Genom
åren så har staden vuxit och idag är
Glen Moray innästlat bland bostadshus.
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 sekelskiftet 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.

rerat korn till destilleriet ända sedan
starten 1897.
Under denna tid utökade de också 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 också över sin värmeproduktion från kol
till olja. 1958 så byggde de också en
egen mältningsanläggning med en
Saladinlåda och de kunde då dubblera sin produktion. När 50-talet rullade över till 60-tal var Glen Moray ett
av de mest moderna destillerierna i
Skottland.

Förutom ett avbrott under andra världskriget
så har produktionen skett kontinuerligt sedan
1897

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 Moray från
1897 som såldes enbart 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 efterfrågan.
Förutom ett kort avbrott under andra
världskriget så har destilleriet hållit
en kontinuerlig produktion vilket resulterade i att under 1956 så byggdes
nya lagerhus för att tillgodose det växande lagret av fat. Faktum är att under 50-talet var Glen Moray i en väldigt expansiv fas då de också säkrade
tillgången till lokalt odlat korn då de
köpte gården Gallowcrook Farm – en
av de lokala gårdarna som hade leve44 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

De mältade sitt
eget korn dock i
endast 20 år och
avvecklade den
verksamheten redan 1978.

Nya ägare
1996 så byter
Glen
Moray´s
ägare namn från
Macdonald
&
Muir till Glenmorangie. Och även om Dr Bill Lumsden
hos Glenmorangie Distillery var tidig
med att experimentera med olika fat
för finishar så var Glen Moray´s Master Distiller Edwin Dodson 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 trolla fram otroligt fruktiga och spännande smaker med denna extra lagring i
andra fat.
2004 säljs hela Glenmorangie Co till
det franska lyxföretaget Louis Vuitton Moet Hennessy – LVMH. I och
med detta köp så äger LVMH Ardbeg,
Glenmorangie samt Glen Moray och

Ett ombyggt bryggeri

Det är svårt att tänka sig idag, men
själva grunden till destilleriet var från
början ett bryggeri som byggdes på
slutet av 1800-talet.

MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

45

Majoriteten av alla fat
lagras vid destilleriet
Allt som ska buteljeras som Single
Malt lagras på plats vid destilleriet.
All whisky som har fått en finish lagras
i ett eget lagerhus intill destilleriet.
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Glen Moray Chardonnay
Cask Finish
En riktig storsäljare i Storbritannien
som nu äntligen finns här i Sverige
också!
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dessvärre så blir detta inte till en
bra upplevelse för Glen Moray. Destilleriet blir LVMH’s budgetmalt i
sammanhanget och prissätts aggressivt i samma prisgrupp som
billigare blended whisky. Försäljningen går naturligtvis lysande
men vinsterna och framför allt
Glen Morays varumärke körs i
botten.
2005 så går Glen Moray´s Master Distiller Edwin Dobson i
pension efter mer än 20 år
vid pannorna och Graham
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
utforska nya vägar
man kan gå för att
utveckla whiskyn.
La Martiniquaise
Under 2006 så visar det franska företaget La Martiniquaise intresse
för att eventuellt
köpa destilleriet av
LVMH och ett köpeavtal tas fram. Det
dröjer dock ända
fram till 2008 innan affären går i lås
och destilleriet byter ägare för blott
tredje gången i sin
111-åriga historia.
La Martiniquaise
syfte med köpet
var att säkra tillgången av Single Malts för sina

egna blended whiskymärken såsom
Label Five och Glen Turner. Man kan
nämna att 2018 så köpte La Martiniquaise även varumärket Cutty Sark
från Edrington så de är idag en stor
spelare på den internationella whisky-

La Martiniquaise
köp verkar enbart ha haft en
positiv effekt på
allt som rör Glen
Moray
och spritmarknaden.

Glen MOray Chardonnay Cask Finish
Pris: 299:Alkoholhalt: 40%
Artikelnummer: 83106
Lanseras 1 juni 2022

Att La Martiniquaise köpte Glen Moray 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 Martiniquaise portfölj.

DOFT: Detta är en äkta fruktbomb
där äpplen, päron och söta gröna
vindruvor slåss om uppmärksamhet. Vanilj och ek finns med i bakgrunden som en solid grund som
whiskyn vilar på.

Sedan 2008 så har de utökat med nya
washbacks samt ytterligare två pannor vilket också har möjliggjort att de
har ökat kapacitet med mer än 40%.
Idag ligger produktionen på strax över
5 miljoner liter alkohol per år.

smakrik. Frukterna som fanns i
doften återkommer här men de
är mer dova och nedtonade. Här
finns lite kärvare toner – möjligtvis
åt te hållet. En snygg ekighet finns
med också.

Väl värt ett besök!
Har du vägarna förbi Elgin och destilleriet så rekommenderar jag starkt
att du gör ett besök. De har en välfylld
shop och de ger turer hela dagarna.

FINISH: Medelkort finish med en del

Förutom att det är lätt att ta sig till
om du bor i Elgin så är det ett otroligt prisvärt destilleri att besöka och
det är inte omöjligt att få komma ut i
lagerhusen och prova Glen Moray direkt från fat!

SMAK: Den är ganska lätt men

frukt som dröjer sig kvar.

HELHET: Fruktigheten som Chardon-

nayfaten ger är återkommande i
både doft och smak och det ger
whiskyn en bra helhet – det är
inget som sticker ut. Denna passar
perfekt som en sommarwhisky på
varma dagar. Jag vet att det kanske
är förbjudet men denna med en
isbit när det är riktigt varmt känns
inte fel.
MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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Isle of Jura är en väldigt speciell plats som ligger mitt
i mellan det skotska fastlandet och Islay. Här finns det
endast 200 personer som är fast boende och alla har
någon koppling till öns enda destilleri – Jura.

Text: Henric Madsen
Bilder: Jura Distillery

Om man ser Jura på håll så känner
man igen ön direkt på de enorma
bergen som reser sig på mitten av
ön. Dessa kallas för ’The Paps of Jura’
och den högsta punkten är 785 meter
över havet.
Destilleriet ligger i öns enda stad,
Craighouse. Med stad i detta fall så är
det en huvudgata som kantas av destilleriet på den ena sida och det stora hotellet på den andra, det finns en
pub, en restaurang, en skola och en
butik – men mer än så finns här inte,
förutom hamnen.

och den löper från färjeläget Feolin på
östkusten runt sydspetsen, upp förbi
Craighouse och vidare norrut till Lussagiven. Jura Distillery är inte ett destilleri som du stannar till på om du
har vägarna förbi – hit kommer du för
att du verkligen vill besöka det.

Ryktet säger att destillering på Jura
har pågått i grottorna kring Craighouse så långt tillbaka som på 1600-talet. Jura Distillery har dock en något
yngre historia, även om den stäcker
sig tillbaka till mitten av 1800-talet.
Själva ön Jura ägdes vid denna tid av
familjen Campbell – och dess överhuLivet här i de inre Hebriderna är kargt. vud Archibald Campbell - registrerade
Landskapet domineras av vidsträckta år 1810 ett destilleri i Craighouse där
sluttande slätter som ständigt piskas han planerade att koka whisky.
av vinden från havet. Det finns endast en allmänväg, A846, på hela ön Då det är otroligt mycket dyrare att
MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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De mäktiga Paps of Jura
Jura är en perfekt plats för den som
älskar storslagen natur och känslan av
att vara bortkopplad från vardagens
stress. 200 fast boende, en väg och
7000 hjortar
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driva ett destilleri på svåråtkomliga
platser så blev Archibalds släkting Richard Campbell tvungen skrota Archibalds planer med att driva destilleriet
inom familjen och i stället hyrde han
ut det till William Abercombie. Mr
Abercombie i sin tur kände att det var
vind i seglen i whiskybranschen och
han gjorde det med all rätt - när han
hyrde destilleriet år 1830 så fanns det
inte mindre än 240 lagliga destillerier
i Skottland.

plats var fat med whisky i lagerhusen
– men efter flera år av diskussioner så
lämnade även faten ön och 1913 så
fanns ingen whiskyproduktion kvar på
Jura. I ett drag att slippa betala skatt
på de tomma lokalerna så tog familjen Campbell bort taken på byggnaderna år 1920.

Då destilleriet var en viktig ekonomisk faktor på ön så drabbades naturligtvis alla invånare – även familjen
Campbell. De ekonomiska problemen
Men även om branschen, bokstavligt, fortsatte för familjen i mellankrigstiden och 1938 så
kokade så hade
tvingades familArchibald
svårt
jen att sälja allt
att lyckas med
och flytta från
destilleriet
och
Jura – det var slu1853 bytte detet på en 300-årig
stilleriet händer
familjehistoria.
igen då med Norman
Buchanan
De övergiva lofrån Glasgow tog
kalerna stod som
över hyresavtalet.
ett öppet sår och
Drygt ett decennipåminde öborna
um senare, 1867,
om de svunna tiansökte Buchaderna då livet på
nan om konkurs
ön var lite lättoch J. & K. Orr tog
are. Inte bara var
över kontrakten.
det svårt att hitta
1876 så klev Jajobb de stod ockmes Ferguson &
Sons of Glasgow in som nya hyresgäs- så inför en avfolkning då fler och fler
ter - på hyreskontraktet så framgår de emigrerade till USA. Men det dröjde
att hyrde ett destilleri som hette Small nästa fyrtio år innan någon plan tog
form och hade population sjunkit till
Isles Distillery.
150 personer. 1956 blev den välkänDe i sin tur investerade £25,000 på att da destilleriarkitekten William Delrenovera destilleriet och när de star- mé-Evans kontaktad av tre landägare
tade produktionen i början av 1878 så på Jura. Tony Riley-Smith, Lord Astor
hade de en produktionskapacitet på och Robin Fletcher hade länge disku180,000 liter alkohol per år. Även om terat olika projekt som skulle kunna
allt såg bra ut på papperet så pyrde sätta i gång Jura igen men hur de än
det en glöd med förakt mellan hyres- vände och vred på alla planer så lanvärden, familjen Campbell och James dade alltid i samma självklara lösning
Ferguson. Denna glöd blossade upp i – återöppnandet av destilleriet.
eld under 1901 när James Ferguson
slutade att producera whisky och rev Arbetet började 1958 med att Delned hela anläggningen invändigt i de- mé-Evans började skissa på hur det
stilleriet. Det enda som fanns kvar på återfödda destilleriet skulle kunna

Återfödelsen av
Jura Distillery
var inte bara en
räddning av ett
destilleri - det
var en räddning
av ett helt
samhälle

54 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

The filling store

Om du besöker destilleriet så kan du
på vissa turer hamna ute i The Filling
Store för en provsmakning av deras
whisky. Då står du mitt i verksamheten under tiden teamet jobbar.
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byggas. Han designade pannorna så de skulle kunna producera
en ’Highland Malt’ och volymmässigt så siktade de på att komma upp i samma siffror som under storhetstiden – 180,000 liter
per år.
The Isle of Jura Distillery Company Ltd grundades med det nybildade bryggeriföretaget Scottish &
Newcastle Breweries Ltd i spetsen.
Scottish & Newcastle Breweries Lt
köpte kort efter att projektet satte i
gång på Jura även det Leith baserade
och anrika blendingföretaget Charles
Mackinlay & Company vilket gjorde
att de även fick en otrolig spetskunskap inom destillering som de kunde
använda vid Jura.
Efter en mängd olika problem –
bland annat just det faktum
att ön ligger så avsides och
att det flyttade det in
över 400 arbetar i byn
Craighouse som tidigare befolkades
av endast 15 personer så kunde
de den 26 april
1963 inviga det
nya Jura Distillery.
Detta var naturligtvis en otrolig bedrift
och ett oerhört viktigt datum för alla som
bodde och verkade på ön.
Självklart har det inte varit en
dans på rosor sedan återöppningen 1963.
Den stora whiskykrisen under 80-talet
slog hårt även mot Jura och destilleriet låg i malpåse i ett år. Inverhouse
köpte företaget Scottish & Newcastle Breweries Ltd 1985 främst för att
komma åt deras varumärken Mackinlays och Cluny – men med i köpet låg
också destillerierna Glanallachie och

Jura.
Även om det inte var planerat att köpa
Jura så valde Inverhouse att i stället
för att skicka all deras whisky som en
blendingrediens så satsade de på destilleriet – och de satsade rejält. Detta
var första gången någonsin egentligen
som Jura blev marknadsfört som en
Single Malt Whisky och historien om
att de är det enda destilleriet på ön
användes flitigt i kommunikationen.

De förra ägarna
hade inte haft
bra fat som en
högsta prioritet.
Whyte & Mackay
bytte ut alla fat i
lagret under en
20 års period

håll. Det beslutades snabbt att alla fat
skulle bytas ut mot bra, friska och pigga fat som skulle kunna vända Jura’s
fellagrade whisky mot något fantastiskt. Planen var att tänka långsiktigt
och kunna lagra whisky för att släppa
om 20, 30 eller 40 år.
Jura Distillery idag.
Genom åren så har destilleriet byggts
om och byggts till och idag har de en
kapacitet på 2,4 miljoner liter alkohol
om året. Vattnet som används i produktionen hämtas från Loch a’Bhaile
Mhargaidh, som ligger strax ovanför
destilleriet.
Det mältade kornet köper de in från
Port Ellen Maltings på grannön Islay
och har gjort så sedan 1978. De använder både orökt såväl som rökt korn
då de kör ett rökigt destillat, 45 ppm,
under två veckor per år. De använder
sex rostfria jäskar (wasbacks) och jäser under 54 timmar.

Jura har fyra pannor och under destilleriets ’silent season’ 2021 så passade de på att byta ut dessa mot helt
nya. Mäskpannorna har vardera en
kapacitet på 24,500 liter och spritpan1993 köpte Whyte & Mackay hela norna har en kapacitet på 15,500 liter.
Inverhouse Group vilket också innefattade deras fem destillerier och det De var en gång de högsta pannorna i
är här som den välkända Richard Pa- Skottland med sina ståtliga 8,5 meter
terson träder in i historien. Richard ända tills Glenmorangie byggdes år
Paterson var, tills nyligen då han gick 1834. Planen under 2021 var att sätta
i pension, Master Blender på Whyte 28 mäskar per vecka och att produce& Mackay. Richard hade känt till Jura ra 2,4 miljoner liter.
i flera år och var välbekant med dess
smakprofil. Enligt Richard själv så upptäckte de nya ägarna till sin förfäran
att ’wood policy’ inte stod högt i kurs
Nya pannor från 2021
hos de förra ägarna.
Under 2021 års Silent Season så
Bland det första White & Mackay gjorpassade Jura på att byta ut sina fyra
de med Jura var att återuppliva lagerpannor mot helt nytillverkade.
husen. Det befintliga lagret av whisky
mognade i trötta och billiga fat som
inte tillförde mycket till deras inneMALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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och välskapad doft som har en bra blandning
av svag rök med runda fruktiga toner. Vaniljen från bourbonfaten samsa fint med de sötare russintonerna från sherryfaten.

Jura | 12 år | 43% | Artikelnummer: 82869 | Pris: 449:-

Jura | 10 år | 40% | Artikelnummer: 80415 | Pris: 399:-

| DOFT: Det första man mötts av är en stilig

där sherryfaten märks tydligare än innan.

| HELHET: Detta är en instegswhisky till Juras
värld och som en sådan så är får den klart
godkänt, men det finns andra mer intressanta Jura att smaka.
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90/100

88/100

| FINISH: Ganska kort men med en fruktighet

fruktiga russin och mjölkchoklad. Här finns
en svag doft av ek och man anar en svag citruston bakom en strimma av rök.

| SMAK: Det är en ganska försiktig smak där

| SMAK: Detta är en ganska lätt whisky med

sina 40% men här finns en bra vaniljton som
klingar väl med de fruktiga komponenterna. Det finns en svag kalkighet i smaken –
en strävhet. Och så finns det en not som vi
alltid hittar i Jura – citrus. Här är också en
svag rökig not som slingrar sig försiktigt runt
i munnen – ingen jätte rök men ändå tydligt
närvarande.

| DOFT: Välbalanserade och runda toner av

man kan ana mer än vad som faktiskt träder
fram. Men här finns nyanser av choklad och
torkade dadlar och en något återhållsam
rökton. En svag ekighet och en touch av Crème brûlée.

| FINISH: Medellång med en nyans av rök-

fruktiga släpningar.

| HELHET: Doften och smakerna i denna är

lite bredare och mer robust än i tioåring.
Det kan bero på de två extra åren i fat eller
de tre extra procenten – men den är klart
mer intressant än 10 yo

Jura | 18 år | 44% | Artikelnummer: 427 | Pris: 699:-

Jura | Seven Wood | 42% | Artikelnummer: 83231 | Pris: 699:-

| DOFT: Här snackar vi fruktbomb! Det är ett

myller av de flesta frukter du kan tänka dig
– äpplen, päron, söta röda vindruvor och så
en handfull med tropiska frukter. Inget står
ut men allt finns där. Under det så finns ett
lager med komplex ek och en strimma rök.

Den har massor med pigg frukt som samsas med en söt återhållsam rök – nästan åt
Caol Ila hållet fast nedtonad. Mörkchoklad
och en svag aning av fat med en antydan av
citrus.

| SMAK: Frukten återkommer i smaken men

| FINISH: Lång finish med frukt och fat som

ligger kvar länge.

| HELHET: De har använt sju olika fat för att

lagra denna whisky – men det är väldigt
svårt att sätta fingret på vilka fat som har
gett vilken smak och doft. Det är en intressant whisky med mycket smak och doft! En
av de bättre, moderna, Jura vi har provat!

91/100

93/100

här är det svårare att precisera en frukt –
det är mer som en bra smoothie. Här finns
och så sälta med ett uns av citrus och naturligtvis en bra ekton.

| DOFT: Här finns det tyngd och komplexitet!

| SMAK: Här märker man att den har något
högre alkoholhalt då smakerna är mer framträdande och tydliga. En svag hint av vinösatoner finns men det är inget som tar över
hand – rödvinsfaten som har använts har
bara gett whiskyn en ny, bredare, dimension. Färska frukter och en bra ekton är framträdande.
| FINISH: Lång finish med söta fattoner och
en svag rökighet som hänger kvar.

| HELHET: Är riktigt trevlig och kompetent
Jura som fått en extra lagring i ex-rödvinsfat.

MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

59

Campbeltown
Whisky
Text: Henric Madsen

Jag har sagt det förut och jag kommer
att säga det igen - Campbeltown har
en speciell plats i mitt hjärta! Man
kan tro att det är förknippat med destillerierna i staden men sanninen är
att det är mer avståndet och lugnet
som råder i staden.

har kommit en rad buteljeringar under våren från dessa destillerier och vi
har provat en hel del av dem. Men vi
har också botaniserat och hittat några
som det var länge sedan vi provade så
vi har tagit med dessa också - totalt
fyra från varje destilleri. Tyvärr är några av dessa flaskor redan slut men du
Men visst, det skadar inte att Spring- vet aldrig när du springer på dom på
bank, Glengyle och Glen Scotia ligger en bar eller hos en god vän!
här också - och fler ska det bli! Det
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”Campbeltown Loch, I wish you were whisky
Campbeltown Loch, och-aye
Campbeltown Loch, I wish you were whisky
I would drink you dry
Now Campbeltown Loch is a beautiful place
But the price of the whisky is grim
How nice it would be if the whisky was free
And the Loch was filled up to the brim”
Aldrig har väl Andy Stewarts text från
låten Campbeltown Loch träffat bättre än nu. Om käre gamle Andy visste vad dagens priser på whisky från
Campbeltown låg på så skulle han
förmodligen äta upp sin kilt!
Skämt åsido men Campbeltown
genomgår ett uppsving som historiskt endast Islay kan mäta sig
med. Detta whiskymecka längst
ned på Kintyrehalvön har på
den senare tiden blivit lite av
en hype. Det beror inte bara på
för att priserna på Springbanks
whisky har rusat och gjort det
snudd på omöjligt att få tag på
men också för att Glen Scotia
har växlat upp både i kvalitet
och aktiviteter. De har gått från
ett avsomnat destilleri som nästan ingen pratade om till att bli
en seriös spelare där det nästan
är lite rusning efter nya buteljeringar. Och vi ska heller inte
glömma Glengyle Distillery – familjen
Mitchells andra destilleri i staden. De
buteljerar absolut strålande whisky
som är kärv, kraftfull och kan bemästra de mest kraftfulla faten.
Men Campbeltown kommer att växa
ännu mer under bara nästa år. Tidigare i år så briserade först nyheten om
att Bill Dobbie, finansiär och grundare
till Raasay Distillery, har börjat plane62 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

ra för Machrihanish Distillery, och senare samma vecka kom nyheten att
Iain Croucher, Ronny Grant och David
Stirk har gått ihop och ska bygga The
Dál Riata Distillery.
The Machrihanish Distillery
R&B Distillers ska bygga ett nytt gårdsdestilleri strax utanför Campbeltown.
De har köpt gården Dhurrie som ligger
alldeles intill den gamla RAF-basen,
idag Campbeltown Airport. Målet är
att göra klar all planering under 2022
och sedan börja bygga under 2023.
Deras mål är att producera 400,000
liter alkohol per år och göra det helt
utan att använda fossila bränslen.
The Dal Riata Distillery
The Dal Riata Distillery ska in sin tur
byggas mitt i Campbeltown längs med
Kinloch Raod – vilket ger fantastiska
utsikter över Campbeltown Loch och
hamnen. Namnet till destilleriet hämtar de från det område där de också
kommer att odla sitt eget korn, Dunadd Hillfort. Dunadd Hillfort var huvudstaden i det antika kungadömet
av Dál Riata. Kungadömet varade från
500-talet till 800-talet, i det som idag
är Argyllshire i Skottland men sträckte
sig faktiskt så långt som norr om ön
Skye. Enligt uppgift så kommer The
Dal Riata Distillery att producera ca
800,000 liter alkohol per år.
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Glen Scotias historia sträcker sig tillbaka till år 1832 då det grundades av
Stewart, Galbraith & Co som byggde
det men det dröjde ända till 1835
innan de fick sin licens att destillera.
1891 så köpte Duncan MacCallum destilleriet. Han insåg att det behövdes
en hel del arbete för att öka produktionen. Själva processen var inte samlad i en byggnad utan var utspridd i
fler olika små byggnader. 1896 startade projektet med att bygga ett destilleri som var tre våningar högt och
skulle innefatta hela kvarteret. 1898
stod destilleriet färdigt och man hade
då mältning på den översta våningen,
pannor och washbacks på den mellersta och lager längst ned.
Ofta så är destillerier i Skottland
namngivna efter orten de ligger i,
som tillexempel Brora eller Bowmore. Men Glen Scotia har fått sitt namn
efter det vidlyftigare geografiska begreppet ’Scotia’ som egentligen antyder till Skottland som helhet. Att det
inte döptes till Dalintober Distillery är
av den enkla anledningen att ett sådant destilleri fanns redan.
Vid 1905 var Duncan ägare till både
Scotia och Glen Nevis i Campbeltown
men han var också majoritetsägare i
destillerierna Benromach, Glen Albyn
64 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

och Glendronach. Tråkigheter som
krig och den annalkande förbudstiden
i USA gjorde att whiskybranschen stod
i gungning. 1919 så blåste det hårda
vindar och konkurserna hade börjat
slå till i Campbeltown. Glen Scotia, tillsammans med fem andra destillerier i
staden (Glen Nevis, Glengyle, Kinloch,
Dalintober och Ardlussa), grundade
West Highland Malt Distilleries.
Tanken var att de skulle kunna dela på
vissa kostnader och tillsammans motverka att gå i konkurs. Tyvärr så gick
det inte som planerat och vid 1924 så
var det bara Glen Scotia som inte hade
gått omkull. Duncan lyckades hålla destilleriet i drift fram till 1928 då det lades i malpåse i två år. Men endast två
år senare, 1930, var de igång igen.
Som ett resultat av den stora kraschen
på Wall Street 1929 så gick proppen
ur hela whiskyindustrin 1930 och ett
stort antal destillerier stängde, även
Scotia. Fram tills att det stängdes hade
Scotia drivits av Duncans dödsbo, men
1933 valde de att sälja till blendingföretaget Bloch Brothers i Glasgow.
Man vet inte varför, men Bloch Brothers valde att lägga till ’Glen’ till destillerinamnet 1935 och det är ju så vi
känner det idag, Glen Scotia Distillery.
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Glen Scotia Double Cask har lagrats
på en kombination av Bourbon och
Sherry fat. I grunden är den lagrad på
bourbonfat innan den fått sin slutgiltiga finish i Pedro Ximénez sherryfat,
vilket ger den en rik och kryddig karaktär. Då detta är en av Glen Scotias
instegwhisky till deras utbud så har
denna ingen ålderangivelse. Den är
buteljerad på 46%

| DOFT

Vanilj och smörkola hoppar ur glaset
nästan samtidigt. De är tätt följda av
en tydlig ekton. Den har också en härligt blommig doft

| SMAK

Ek, ek och åter ek, men på ett bra sätt.
Den har en kryddighet som samsas
med vaniljen och kolan.

| FINISH

Lång eftersmak med mycket varm ek
och vanilj.

| HELHET

En intressant whisky på det sättet att
man låter fatsmaken ta en sån stor
plats i smakprofilen. Några riktiga
sherrytoner finns inte, men finishen
tillför säkert en del
av kryddigheten. Att
den är buteljerad på
46% hjälper verkligen
till och Glen Scotia
ska ha en stor eloge
att de gör det. Det är många whiskys
som tyvärr buteljeras vid endast 40%
och då försvinner de där riktigt höjdpunkterna som eventuellt kan finnas
i whiskyn.

89/100
Glen Scotia | Double Cask
Alkoholhalt: 46%
Artikelnummer: 4665
Pris: 479:66 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

I årets utgåva av festivalwhiskyn så
har Glen Scotia gått tillbaka till grunden när det kommer till fat. Traditionella first fill bourbon med en finish i
ex-PX fat. Många har gjort det innan
och ännu fler kommer att göra det i
framtiden. Men det som gör att denna whisky står ut från mängden är
dels den låga ålder, men också den
stiliga rökigheten. Att släppa en åttaåring kan vara riskfullt då många anser att det är för ung whisky men här
finns inte ett spår av ungdomlighet.

| DOFT

Den klassiska ’smörkolesältan’ som
jag hittar i de flesta Glen Scotia dyker
upp direkt vid första doftningen. Men
här finns också en tydlig rökig – lite
åt det torra hållet, en Majbrasedoft,
men mer nedtonat . Jag hittar också
en mjuk fruktighet där syltiga röda
vinbär återfinns.

| SMAK

Sältan och den svaga röken lindar
snyggt in smörkolan i ett oljigt täcke.
Svaga nyanser av mörkchoklad och en
snygg ekighet

91/100
| FINISH

Lång finish med en
härlig honung/karamellsötma som står
i samklang med svag
rökighet.
Möjligen
också en viss nötighet
som dröjer sig kvar

| HELHET

Det är riktigt kul att se en stiligt rökig
Glen Scotia där de har tyglat den med
fruktiga PX-fat. En redan nu klassisk
Campbeltown malt som man med
all säkerhet kommer att minnas med
glädje många år framåt!

Glen Scotia | Campbeltown Malts Festival 2022
Alkoholhalt: 56,5%
Artikelnummer: 41166
Pris: 739:-
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Victoriana är en whisky utan en åldersangivelse, men det är en kraftfull
och extremt intressant whisky. Glen
Scotia har aldrig gått ut officiellt med
hur de gör Victoriana förutom att det
den är skapad av en mix av ex-bourbon fat och hårt kolade ekfat.
Vid ett besök på destilleriet så var det
någon som nämnde att de tar 70% 10
åriga first fill bourbonfat, 10% 12 åriga
first fill bourbonfat och 20% 16-18 åriga refill American och European oakfat. Dessa gifter de ihop och fyller sedan i 30% first fill PX hogsheads/butts
och 70% hårt kolade American ekfat
i ytterliggare ett år. Efter allt det så
häller de ihop dessa fat ännu en gång
innan de lägger blandningen på 3rd
eller 4th refill barrels ytterligare en
stund för att alla smaker ska gifta ihop
sig innan buteljering. Omständigt är
det minsta man kan säga - men hur
smakar denna blandning då?

| DOFT

Krämig smörkola med nyanser av äpplen och päron. Man kan tydligt känna
doften av faten. Här finns också en
pepprighet. Det är en stor doft med
massor av olika lager.

93/100

| SMAK

Mycket frukt i smaken, såsom äpplen
och söta päron. Eken
samsas med vanilj
och en rund kola smak ligger som ett
täcke i munnen. Komplex och enorm!

| FINISH

Stilig finish med en hel del ek och
mycket frukt som dröjer sig kvar.

| HELHET
Glen Scotia | Victoriana
Alkoholhalt: 54,2%
Artikelnummer: 40257
Pris: 799:68 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

Detta är ett mästerverk från Glen Scotia! Det är en riktig klassiker som man
egentligen bör köpa fler flaskor av och
ställa i ett förråd och glömma bort ett
tag.

Vid 2021 års San Francisco World
Spirits Competition (SFWSC) så stod
denna 25 åring från Glen Scotia som
segrare längst upp på prispallen. Den
vann ’Best in Show” och domarna utsåg denna whisky även till ’The Best
Whisky in The World 2021’
Den är lagrad endat på ex-bourbonfat under hela sin livslängd. Det enda
som Glen Scotias Master Distiller Iain
McAllister har gjort är att tagit en del
av faten och gett dem en extra lagring
i 1st Fill bourbon fat i minst ett år.

| DOFT

Wow, wow, wow! Här är en Glen Scotia som har både ålder och värdighet
som få andra whiskys har. Sälta med
djupa och gamla bourbontoner, tänk
djup och fyllig vanilj. Gamla böcker
och insuttet läder som någon har rökt
pipa intill.

| SMAK

Här känner man smaken av ålder. Den
har en oljighet och en djup, nästan en
cognacs ton med en svag citrus not.
Lädret är återkommande och man
anar en djup fatton i bakgrunden.
Kanderade röda äpplen med en en
touch av svag rök

95/100

| FINISH

Lång finish som sakta
sakta försvinner. Här
finns en svag rökighet
och en svag pepprighet.

| HELHET

Sådan här whisky ska man dricka på
plats i Campbeltown, på den lilla parkbänken, vid krigsmonumentet i Kinloch Park, som vetter ut över Campbelton Loch. Man skulle kunna säga att
detta är allt vad Campbeltown handlar om - men i flytande form.

Glen Scotia | 25 yo

Alkoholhalt: 48,8%
Artikelnummer: 52493
Pris: 5 999:MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022
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Springbank är snudd på ett unikum
inom den Skotska whiskybranschen
– de är ett av få destillerier som mältar, destillerar, lagrar och buteljerar
allt på samma plats.
De lyckas med denna bedrift även
fast de har ett hårt destillations schema och producerar inte mindre än
tre olika destillat. Det som också är
häpnadsväckande med Springbank
att de gör allt detta helt utan modern
utrustning. När man besöker destilleriet i Campbeltown så är det som att
vandra runt i ett levande museum.
Här finns inga datorer som styr någon
process utan det är åratal av erfarenhet och kunskap som är grunden för
arbetet.

ta slut inom några minuter.
Springbank ägs och driva av familjen
Mitchell – något som de har gjort
ända sedan dess grundande år 1828.
Det var då en herre som hette William Reid ansökte och blev godkänd att
börja destillera. Reid var ingift i familjen Mitchell och sedan dess har företaget gått i arv inom familjen.

Även om de fick sin licens officiellt
1828 så är det troligt att man kokad
sprit långt innan dess. Den olagliga
destilleringen kan man nämligen spåra tillbaka till 1811 genom kopparslagaren och rörmokaren Robert Armour
som förde bok över vilka han hade
hamrat pannor åt. Och i hans dokument som är bevarade så förkommer
Det är lätt att bli nostalgisk och senti- både familjenamnen Reid så väl som
mental när man tänker på Springbank Mitchells.
och att det var så här man producerade whisky förr över hela Skottland. Ibland när man pratar om Springbank
Även om det är ett världskänt destille- så låter det som att de alltid har produri så kan man nästan kalla det småska- cerat och klarat alla kriser galant, men
ligt med sin blyga årsvolym på 750,000 så är inte fallet. Mellan åren 1979 till
1987 så låg destilleriet i malpåse och
liter alkohol per år.
prognoserna var ganska dystra för att
De olika sorters whisky de gör är den de någonsin skulle öppna igen. Men
lätt rökiga Springbank, den hårt rök- när de väl gjorde det så tog dess ägare,
ta Longrow och den helt orökiga och Hedley Wright, ett beslut som skulle
trippeldestillerade Hazelburn. I Sveri- visa sig vara ett genidrag. Springbank
ge så får vi whisky från Springbank ge- skulle enbart fokusera på Single Malt
nom den svenska importören Sympo- och de skulle inte längre sälja whisky
sion men allokeringen är hård och de till blending industrin.
flaskor som kommer brukar generellt
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Detta är 2022 års version av Springbank Local Barley - ingen som är det
minsta whiskyintresserad kan möjligtvis ha missat att denna släpptes
nyligen i Sverige. Hypen kring just
dessa buteljeringar är enorm och
det är nästan svårt att förstå var det
kommer ifrån.
Under slutet av 90-talet och en bit in
på 00-talet så buteljerade Springbank
ett gäng Local Barley som då var en bit
över 30 år gamla och var destillerade
på 60-talet. De buteljeringarna kan
man förstå att de var dyrgripar - dessa
nya Local Barley säljs från Springbank
till ett helt ok pris. Kanske något högt,
men på auktioner så har prisläget spårat ur fullständigt och man får betala
en bit över 5000:- för en flaska - för en
10 årig whisky på fatstyrka.
Denna whisky är destillerad maj 2011
och buteljerad december 2021. Totat
släpptes 15 000 flaskor

| DOFT

Komplex doft med vanilj och färsk honung. Här finns svag rök med svaga
minirealer. Det finns också försiktiga
svaga noter av frukt - främst bär, söta
röda vinbär

85/100

| SMAK

Initialt väldigt sträv,
i munkänslan med
mycket fat och mineraler - efter en stund kommer en stor
fruktig rullande.

| FINISH

Medelfinish med först en söt och läskande effekt men snabbt så förändras
den till att bli torr med mycket tanniner.

| HELHET
Springbank | Local Barley 2022
Alkoholhalt: 51,6%
Artikelnummer: 4112301
Pris: 1114:72 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

Hypad? Jajamän. Det är en bra 10
åring på fatstyrka men långt ifrån den
kvaliteten som hypen ger sken av.

2022 års version av Longrow Red
är en 15 årig whisky som lagrats på
Pinot Noir fat. Det är ett lite steg uppåt mot förra årets 10 åring som lagrades på ex-Malbec fat.
Denna är först lagrad i elva år på
ex-bourbon fat och sedan har den
fått ytterligare lagring i fyra i Pinot
Noir barriques. Vinfaten kommer från
Grant Taylor’s Valli i New Zealand.
Som vanligt så Longrow buteljerad vid
fatstyrka på 51,4%.
Kornet har de mältat själva och det
är hårt rökt med en ppm-halt på runt
50-55.

| DOFT

Denna Longrow har dova vinösa toner med körsbär, lite syltig doft, med
en krämig bas av vanilj. Det finns en
väldigt attraktiv fatdoft som ligger
bakom alla andra dofter och det finns
en slingrande rök som ramar in hela
whiskyn.

| SMAK

Pow! Här snackar vi aktiva vinfat! Fruktigheten från Pinot Noirfaten kommer
i full effekt. Rullande toner med körsbär, röda vindruvor
med en bra kick av alkoholen.

92/100

| FINISH

Lång finish med stora
rullande frukttoner. En riktigt intressant vinös finish som lämnar vissa
tanniner som klingar ut.

| HELHET

Denna version av Longrow är riktigt
bra och intressant! Pinot Noir faten
var ett ypperligt val och de samspelar
väldigt bra med den rökiga, bourbonlagrade whiskyn.

Springbank | Longrow red pinot noir cask matured 15yo
Alkoholhalt: 51,4%
Artikelnummer: 41122
Pris: 999:-
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Hazelburn är Springbanks orökiga
och trippeldestillerade destillat och
som vanligt så har de är mältat kornet själv.
Man får en känsla av att Hazelburn
hamnar lite i skymundan av deras andra buteljering - ofta så stjäl Springbank och Longrow showen. Men Hazelburn är ett riktigt trevlig destillet
- om man får möjlighet att prova
Hazelburn New Make så kommer du
att upptäcka att det är ett stramt och
fruktigt destillat. Något som också
återspeglas i den lagrade produkten.

| DOFT

För att vara trippeldestilerad så är den
förvånansvärt sträv i doften - här finns
mängder med miniraler och sälta. Det
finns en klar honungsnot som samsas
med en svag, svag rök och touch av
citrus. Det finns också en fruktighet
med äpplen och svagt av päron.

| SMAK

Här kommer honungen tillbaka med
en bas av vanilj. Päronen som vi noterade i doften kommer tillbaka i smaken med de är sötare och syltigare.
Strävheten och miniralerna finns med
men bara som en
viskning.

88/100

| FINISH

Den svagt rökig noten i doften dyker
upp igen här i eftersmaken med är
skyddad av en fruktig sälta.

| HELHET

Detta är en intressant och god whisky
men det saknas det där lilla extra som
skulle lyfta den till över 90 poäng.

Springbank | Hazelburn 10yo
Alkoholhalt: 46%
Artikelnummer: Pris: 74 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

Springbank är destilleriets medium
rökiga whisky som har en ppm halt
på runt 12 - 15. Denna 10 åring från
2022 är lagrad på en mix av både
Bourbon- och sherryfat.
Det fanns en tid då Springbank 10 år
fanns att beställa på Systembolaget
precis när som helst. Det var länge en
husmalt hemma som det alltid fanns
en flaska öppnad av - den tiden är tyvärr över nu. Även denna tar slut inom
minuter när den släpps - men andrahandspriset skenar inte som vid andra
buteljeringar.

| DOFT

Den har en härligt brödig ton som
klingar väl med den svagt saltaröken
som också rymmer en hel del mineraler. En tydlig doft av citrusfrukter med
apelsinzest och svagt av citron.

| SMAK

Här möts man av en riktig fruktskål
med äpplen, apelsin, päron och ananas. Saltad karamell finns med också.
Det finns också en trevlig fat ton som
är inlindad i svag rök.

91/100
| FINISH

Springbank | 10yo
Alkoholhalt: 46%
Artikelnummer: Pris: -

Eftersmaken bjuder
på en medellång finish med vaniljsås
med rökt havssalt.

| HELHET

Detta är en whisky som Springbank
verkligen kan vara stolta över. Känslan
man får är att detta är en ärlig och rak
whisky som är så nära som whisky var
förr i tiden. Den är handgjord och allt
sker på plats vid destilleriet. De använder ingen sockerkulör för att färga
sin whisky och de kylfiltrerar inte den
innan buteljering. Ärlig och rak whisky
som bevisligen går hem i stugorna över hela världen!
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De gamla lokalerna som en gång i
tiden var The Glengyle Distillery var
inte mer än tomma spökhus när familjen Mitchell köpte tomten år
2000.

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 återställa The Glengyle Distillery. Det var
När vi pratade med Frank McHardy
en av de bättre promenaderna jag har
förut om hans långa karriär så var det
någonsin har tagit, skrattar Frank.
just att han fick förtroendet av Hedley
Wright att renovera Glengyle till vad
Att starta ett tredje destilleri i Cambeldet är idag.
town var ju naturligtvis en stor sak för
hela staden för det gjorde att de nu
Glengyle Distillery hade tidigare ägts
fick titulera sig som en egen region.
av familjen Mitchells men blivit sålt
– Jag jobbade med att återuppför fem-sex generationer sedan. År
liva Glengyle i fyra år mellan 2000 och
2000 så fick de möjligheten att köpa
2004. Vi designade destilleriet, köpte
tillbaka marken och de tvekade inte
in material. Och för att sluta cirkel på
en sekund - men ingen berättade detnågot sätt så köpte vi de pannor som
ta för Frank.
hade kokat sprit på Ben Wyis av Invergordon, min gamla arbetsgivare,
En dag var Frank och Hedley Wright
skrattar Frank nöjt.
ute och gick i Campbeltown när de
passerade de gamla nedgångna huIdag har whiskyn från The Glenkyle
sen som en gång hade varit Glengyle
Distillery kommit till åren och deras
Distillery.
12 åring är en buteljering som för det
– Hedley påpekade att det var
mesta går att köpa på Systembolaget.
ju en sorgens historia att dessa byggnader bara fick stå och förfalla, berätVarje år så släpper de också några
tar Frank. Sen frågade han mig om jag
speciallagringar - i år kom två faktiskt.
trodde att det skulle gå att renovera
Kilkerran 8yo Port och Kilkerran 8yo
upp dem till ett fungerade destilleriSherry.
er igen. Självklart sade jag, det handMALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

77

Glengyle är ett ganska litet destilleri
och har en kapacitet på ca 750 000
liter, men då de bara producerar
mellan september och december så
sjunker den faktiska kapaciteten till
ungefär 100 000 liter alkohol per år.
Då de ägs av Mitchells som också äger
Springbank så är det samma personal
som går över bakgården från Springbank till Glengyle när det är dags att
starta i gång destilleriet.
85% av den totala produktionen är
deras ’vanliga’ Kilkerran och resten
består av riktigt rökig new make.

| DOFT

Det är en sträv, kalkig, saltig och mineralisk doft som man först möts av.
Tankarna går direkt till Craigellachie
13yo - väldigt lika i doften. En klar citrusnot med en viss del maltsötma
med en sked honung.

| SMAK

Den är inte lika sträv och svår i smaken
som den är doften Här finns i stället
en söt not som innehåller ett sting av
citrus. En svag rökig smak finns i bakgrunden och möjligtvis lite ny hyvlad
ek.

91/100

| FINISH

Helt klart finns en
rökslinga som dröjer
sig kvar tillsammans
med en aning citrus och en avklingande eknot.

| HELHET

Det är en grym instegswhisky till Kilkerrans värld men som kräver lite
av konsumenten. Detta är ingen lätt
whisky att börja med men om man
gillar denna så är det lätt att bygga vidare med andra buteljeringar.

Glengyle | Kilkerran 12yo
Alkoholhalt: 46%
Artikelnummer: 81800
Pris: 618:78 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

I grunden så är det exakt samma
whisky som tolvåringen här bredvid
- förutom den lilla skillnaden att den
har fått fyra år längre lagring och att
den till skillnad från 12 åring inte har
lagrats enbart på ex-bourbon fat.
Kilkerran 16 år har faktiskt lagrats endast 98% ex-bourbon och de resterande 2% är ex-Madeira fat.

| DOFT

Vid den första nosningen så påminner
den extremt mycket om 12 åringen.
Samma sträva kalkighet och mineraler. Den har ett uns av lite Digestivekex som blandar sig med en lätt jordig
doft. Det enda av Madeira faten som
gör sig påmind är en svagt syrlig ton
som jag inte hittar i 12 åringen.

| SMAK

Här däremot så skiljer sig 16 åringen
från 12 åringen. Här finns nu ett helt
nytt lager av sötma med en svag ton av
fruktighet längst bak på tungan. Den
svaga röken som jag hittade i 12 åring
är bortblåst i denna 16 åring. Denna
är mer välbalanserad och komplex

88/100
| FINISH

Mineralerna från doften kommer nu tillbaka och slåss med
en snygg söt ton som
klingar ut.

| HELHET

Det är häftigt hur bara fyra år en skvätt
madeira kan förändra en whisky så
pass mycket. Kanske inte på doften
men smaken har fått en helt annan
profil. Väl värt att testa om du får möjlighet - och försök att prova den ’head
to head’ mot 12 åringen!

Glengyle | Kilkerran 16yo
Alkoholhalt: 46%
Artikelnummer: Pris: -
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Campbeltown whisky och Portfat är
en beprövad och oftast väldigt bra
kombination. Vi har ju själva buteljerat en Glen Scotia som hade fått en finish på Tawny Port och som mottogs
väldigt bra, om man får skryta lite.
Kilkerran har ju en kalkig och mineralton som ibland kan behövs tyglas lite
och då passar ofta olika vinfat väldigt
bra – kika bara på recensionen här till
höger.

| DOFT

Tjock och krämig Portvins doft, detta
måste väl vara Tawny Port? Frukten
från portvinsfatet och destillerikaraktären ligger i en perfekt balans. Här
finns en svag citruszest doft med en
ytterst minimal kalkighet. Men allt lindas in en mjuk och rund fruktighet.

| SMAK

Enorm smak! Kompakt frukt med en
rund och härlig sötma. Här finns en
djup rullande ek. Portfatets påverkan är snyggt välintegrerad i whiskyn
men ändå väldigt framträdande. Här
finns också en svag nyans av godiset
romerska bågar – choklad och apelsin.

90/100

| FINISH

Lång finish med en
stabil frukt som tillsammans med eken
dröjer sig kvar och
liksom dansar på tungan.

| HELHET

Glengyle | Port cask matured 8yo
Alkoholhalt: 57,9%
Artikelnummer: 41118
Pris: 758:80 MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

Portfaten blir snudd, bara snudd, på
för övertagande men det är en stor
och kraftfull whisky som verkligen levererar. Men som vi anade så tyglade
de kraftfulla portfaten Kilkerrans karaktär på bästa sätt och tonade ned
de kärva tonerna och förvandlade
dessa till frukt i stället!

Jag är ju väldigt förtjust i sherrylagrade whiskys och då helst Oloroso. Det
framgår inte vilken typ av sherry som
de ingående faten i denna whisky har
tidigare lagrat men att döma av färgen och av tonerna så måste det vara
en överväldigande andel Olorosofat.

| DOFT

Stiligt integrerade sherryfat som gifter
sig väl med Kilkerrans ibland lite bråkiga destillat. Här finns solvarm ek med
en rullande frukt – tänk romrussin.

| SMAK

Man känner att detta är en ung whisky
då den är lite bråkig och vass i kanterna men det är en imponerade dram.
Tydliga fattanniner som ger en lite torr
känsla men här finns också en hel del
frukt – inte åldrad frukt som man kan
hitta i sherrywhisky utan mer färsk
och vibrerande.

| FINISH

Lång finish med en tydlig russinsmak
som samspelar med en pepprig ekighet.

| HELHET

93/100

Ung och vibrerande sherrybomb från
Campbeltown. Frukt,
fat och styrka - allt
finns i denna buteljering. Förra årets release hade toner som
drog åt svavel hållet
men i år finns inte ett spår av detta.
Jag skulle våga utropa denna som en
av de bättre Kilkerran och helt klart en
modern klassiker som vi kommer att
minnas med värme även om fler år.

Glengyle | Sherry Cask Matured 8yo
Alkoholhalt: 58,1%
Artikelnummer: 41117
Pris: 758:-

MALTER MAGASIN | NR 31 | 2022

81

nytt nummer ute
juni/Juli 2022
Följ oss på sociala medier!
facebook.com/maltermagasin
instagram.com/maltermagasin
www.maltermagasin.se

