
Våga krydda julen med The Ileach
Rökig whiskypiff på julens smaker!
Kilkerran 16yo 2022
Muskler från Campbeltown!

Ardbeg 1976 #2391
Ett historiskt mästerverk!

Paul John Christmas edition 2022
Juletider från Indien!

Alfred BArnard
En sann whiskyhjälte!
Vasa 1628
Ett bärnnewijn från svunna tider!

Master Blender Michael Henry tar oss med i processen

LOCH LOMOND INCHMURRIN

Whiskyundret från Nederländerna

Zuidam Distillery

UTGÅVA NR: 38 | 2022
WHISKY

ROM&ÖL

Malter Magasin



2 MALTER MAGASIN | NR 38 | 2022

Innehåll 
nr.38 2022

Zuidam Distillery
Whiskyundret från Nederländerna 26

Loch Lomond INCHMURRIN
Hur skapar men en NAS whisky med stil? 6

Redaktören har ordet
Vi går ett spännade whiskyår till mötes! 4

Kilkerran 16yo 2022
Muskler från Campbeltown! 50

Paul John Christmas edition 2022
Juletider från Indien! 24

Alfred BArnad
En sann whiskyhjälte! 42

Ardbeg 1976 #2391
Ett historiskt mästerverk! 18

Våga krydda julen med The Ileach
Rökig whiskypiff på julens smaker! 52
Vasa 1628
Ett bärnnewijn från svunna tider! 62

Alfred barnard 
En sann whiskyhjälte som skrev en 
tidskapsel av rang

LOCH LOMOND INCHMURRIN
Master Blender Michael Henry tar 
oss med på hur denna whisky ska-
pades!

Malter Magasin Nummer 38 
Utgivning 20 december 2022
www.maltermagasin.se

Postadress:
Malter Magasin
Stånggatan 37a
784 54 Borlänge
Sweden
kontakt@maltermagasin.se

Omslagsbild: 
Patrick van Zuidam
Zuidam Distillery



3MALTER MAGASIN | NR 38 | 2022

26

52

6

W
42Alfred barnard 

En sann whiskyhjälte som skrev en 
tidskapsel av rang

Rökiga julrecept
Så här lyckas du med rökiga juldeli-
katesser ala The Ileach

Zuidam Distillery
Patrick van Zuidam berättar om fa-
miljedestilleriet Zuidam i Nederlän-
derna

LOCH LOMOND INCHMURRIN
Master Blender Michael Henry tar 
oss med på hur denna whisky ska-
pades!

62
VASA 1628
Ett bärnnewijn från svunna tider!



4 MALTER MAGASIN | NR 38 | 2022

Nästa vecka så är planen att jag ska 
summera året som har gått och där ock-
så lista årets fem största whiskyupplevel-
ser, men jag tänkte ägna dessa få rader åt 
att blicka framåt i stället.

Jag tror det var i 2021 års sista nummer som 
jag också blickade framåt och på planerna för 
2022 då covid hade enbart blivit ett minne. 
Men så kom kriget i Ukraina och att förvand-
la planerna till verklighet blev åter svårt. Ett 
utkast på den första läsarresan skrynklades 
ihop och kastades – osäkerheten var för stor 
för att ge sig ut att resa på våren då man 
inte visste hur kriget skulle påverka oss här 
i Norden. Nu kan jag meddela att suget har 
blivit för stort och under januari så kommer 
en intresseanmälan om en resa till Speyside 
förmodligen i april/maj 2023.

Under våren kommer även ett antal andra 
whiskyevent gå av stapeln. Några är officiel-
la och det går redan nu att köpa biljetter till 
dem, andra är mer på planeringsstadiet och 
men kommer att proklameras inom kort – 
flera spännande saker är i görningen runt 
om i landet!

Mig kommer ni att kunna träffa både på 
whiskymässan på Cinderella i mars såväl 
som på En Öl och Whiskymässa i Göteborg 
i april. Men förutom dessa så kommer jag 
också närvara på några evenemang i Stock-
holm under våren. h e n r i c  m a d s e n

Chefredaktör

Vi går ett spännade whiskyår 
till mötes

Det finns en hel del magiska provningar som 
också går av stapel under 2023 som redan 
nu är inplanerade både hos klubbar ute i 
landet och hos olika leverantörer – det råder 
ingen brist på nyfikenhet kring olika butelje-
ringar i whisky Sverige vilket är riktigt skönt 
och betryggande. 

När vi ändå är inne på provningar så kommer 
jag att hålla min första provning i rollen som 
chefredaktör hos SMAD i Borlänge redan i 
början av januari. Det är med skräckblandad 
förtjusning som jag kommer att genomföra 
den provningen. Är det något man inte är 
van vid så är det att prata om sig själv men 
en del av att utvecklas är att utsätta sig för 
obekväma situationer. Vis av viss erfarenhet 
så känner jag mig ändå trygg med att allt 
kommer gå bra och det ser ut som ett stort 
antal vänner sluter upp och hjälper till under 
kvällen.

Och på tal om vänner så kommer Malter 
Magasin börja samarbeta med en rad nya 
företag, importörer och leverantörer under 
2023 som kommer att gynna er läsare. Ni 
kommer att få lära känna ännu fler intres-
santa personligheter från whiskyvärldens 
alla hörn och vi kommer att prova och tip-
sa om ännu fler whiskys. Dessa samarbeten 
kommer även att mynna ut i andra spännan-
de projekt, men i skrivande stund så vill jag 
inte avslöja något – låt mig bara konstatera 
att vi går ett mycket spännande whiskyår till 
mötes!
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KÖP BILJETT  olochwhiskymassa.se
Åldersgräns 20 år

Julklappstips!

https://olochwhiskymassa.se/hem/biljett/
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Den första december i år så släppte 
Loch Lomond sin Inchmurrin på Sys-
tembolagets samtliga butiker. Den 
är resultatet av en offertförfrågan 
som Systembolaget skickade ut för 
snart ett år sedan där de eftersökte 
en fruktig skotsk single malt på 40% 
och med ett pris på max 299: - för 70 
centiliter.

De leverantörer som vill vara med 
och försöka vinna offerten får lämna 
sitt intresse och sedan längre fram 

”En fruktbomb från Loch Lomond” - så beskrev vi Loch Lomonds In-
chmurrin i vårt förra nummer - nu fördjupar vi oss i denna lansering 
och dyker ned på djupet hur Master Blender Michael Henry skapade 

denna buteljering.

i processen skickar de in ett prov till 
Systembolaget. Detta prov analyseras 
och provas blint av Systembolagets 
provningspanel. Den som sedan får 
offerten har en viss tid på sig att ta 
fram beställd mängd och leverera det 
till Systembolaget som då köper upp 
hela leveransen.

Vi på Malter Magasin tar ju fram egna 
buteljeringar tillsammans med leve-
rantörer och känner väl igen vad som 
behövs för att bara buteljera ett en-

Text: Henric Madsen
Bilder: Loch Lomond Group | Stellan Kramer AB

LOCH LOMoND
inchmurrin
en whisky unik för Sverige
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skilt fat – när vi såg nyheten om att 
Loch Lomond skulle leverera ännu en 
whisky i 299 kronors segmentet på 
Systembolaget så tändes vår nördny-
fikenhet. Hur går det egentligen till 
bakom kulisserna när en sådan här 
offert kommer? Hur jobbar skottarna 
för att möta en sådan offert och tar de 
fram en sådan whisky rent praktiskt. 

För att svara på dessa frågor så boka-
de vi in ene intervju med de som just 
jobbar bakom kulisserna. David Lind 
är Loch Lomond Groups Regional Di-
rector för Europa och Mikeal Henry 
är Loch Lomond Groups Master Blen-
der – om det finns några inom Loch 
Lomond som kan förklarar hur deras 
process går till så är det dessa två her-
rar. 

Offerten i fråga denna gång låg på 15 
000 liter whisky per halvår med en to-
tal tid på ett år. Så egentligen handlar 
det om 30 000 liter under ett år som 
destilleriet måste kunna levererar för 
att få vara med och försöka vinna of-
ferten. På papperet låter det inte så 
särskilt mycket för ett destilleri men 
man ska också komma ihåg att voly-
mer i denna storlek ofta är svåra att 
styra om från andra marknader - man 
måste ofta skapa en ny produkt. 

Först och främst är det den svenska 
importören som hanterar offerten 
från Systembolaget. I detta specifika 
fall så är det Stellan Kramer som tar 
emot förfrågan och som sedan kon-
taktar David Lind som i sin tur pratar 
med Michael Henry. 

Det första Michael gör att se om de 
redan har en produkt som matchar de 
krav som är ställda i offerten och om 

de eventuellt skulle kunna styra den 
till Sverige.
 - Det är flera parametrar som 
man måste ta i beaktning när det 
gäller en sådan här förfrågan, säger 
Michael. Dels om vi har den rätta 
smakprofilen som efterfrågas, har vi 
tillräckliga volymer och hur påverkar 
denna förfråga arbetet med vårt öv-
riga sortiment. Om vi kan hitta något 
som vi redan producerar och som 
stämmer in på de efterfrågade para-
metrarna så skickar vi naturligtvis in 
den produkten först. 

Denna gång så hade de inget som 
stämde in på vad som efter frågades 
så de fick lov att skapa en whisky som 
matchade offerten i stället.
 - Först tittar jag på offerten och 
listar ut vilken whiskystil vi ska använ-
da. När det kommer till just frukt och 
rök så har vi lite att välja på. Är det 
en sherrytung whisky som efterfrågas 
så tittar jag på Glen Scotia. Är det en 
fruktigt rökig whisky så är det Loch Lo-
mond som jag fokuserar på. 

Alla Loch Lomonds utgåvor i deras 
Core Range kretsar kring samma 
grundtema – samspelet mellan fruk-
tigheten, sötman och den mjuka rö-
ken. Loch Lomond Original är själva 
grundstommen som Michael sedan 
bygger de andra utgåvorna på. I Loch 
Lomond Madeira så tillförde han ett 
antal fat med whisky som fått en fi-
nish på ex-madeiravin och med Loch 
Lomond Heavily Peated så användes 
en större del av deras destillat de kall-
ar för Croftengea – den har en rökig-
het på 50 PPM.

För att trolla fram fruktighet i sin 
whisky så kan Loch Lomond och Mi-

Loch Lomond Inchmurrin
En whisky som är särskilt framtagen för 
den svenska marknaden. En fruktig och 
prisvärd whisky som passar till de flesta 
tillfällena! Den är tillänglig i närapå alla 
Systembolagsbutiker i Sverige. 
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Straight-neck pot stills
Inchmurrin kokas i Loch Lomonds 
Straight-neck pot stills - väldiga pannor 
med hög hals som levererar en fruktig 
karaktär på spriten.
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chael Henry välja mellan några olika 
alternativ.
 - I våra pannor som vi kallar för 
Straight-neck pot still så får vi ut två 
olika alkoholstyrkor som ger två helt 
olika smakprofiler. Vi har också pot 
stills med svannacke som vi enbart 
destillerar ett helt orökt destillat så 
dessa ger oss tre olika fruktigheter i 
vår sprit. Det är sedan hur vi balan-
serar dessa tre olika destillat som ger 
oss vilken typ av frukt vi vill ha i vår 
whisky.

Från destillatet som körs i Straight-
neck med hög alkoholhalt så får de en 
sprit som är fruktig med ton av päron 
och persika och från pannorna med 
svannacke så får de i stället ut en sprit 
som är fruktig och blommig. 
 - I fallet med den aktuella lan-
seringar Loch Lomond Inchmurrin så 
tyckte jag att vi enbart skulle använda 
whisky som kommer från vår Straight-
neck pot still med den högre alkohol-
styrkan. Då kunde vi maxa fruktighe-
ten och få en whisky som osade av 
fruktträdgårdar med en honungsöt-
ma, säger Michael.
 - Man kan se denna whisky som 
ett komplement till vår Inchmurrin 12 
år, säger David. De är i grunden sam-
ma whisky men vi har gjort ett annat 
urval av faten för den aktuella utgåvan 
som nu är släppt exklusivt för Sverige, 
flikar David Lind in. 

För att få fram de rätta smakerna men 
under en kortare tid så använde Mi-
chael en större mängd first fill bour-
bon fat till denna whisky – ett smart 
sätt att krama ur så mycket smak som 
möjligt lite snabbare. 
 - Vi använder liknande fat till 
denna whisky som vi använder i vår 

12 åriga Inchmurrin med den skillna-
den att vi använder en större mängd 
first fill fat. I vår 12 åring så använder 
vi ungefär 20% first fill och 80% refill 
men här för denna Inchmurrin så an-
vänder vi 30 - 40% first fill och 60% re-
fill. Anledningen till det är ju att sma-
kerna utvecklas snabbare i first fill fat 
och då detta är en något yngre whisky 
så vill vi ju ha mycket smaker snabbt 
och då passar dessa fat oss perfekt.

Även om ett naturligt sätt att skapa 
ännu mer fruktnoter i whiskyn skul-
le vara att använda ex-starkvinsfat i 
blandningen så är det något som Loch 
Lomond och Michael är försiktiga 
med. 
 - Vi är väldigt försiktiga med att 
använda fat som tidigare innehållit 
olika starkviner när det kommer till 
Loch Lomond, säger Michael. Madei-
ra är ett sött och relativt ’försiktigt’ vin 
som kompletterar vårt destillat väldigt 
bra men när det kommer till kraftful-
la sorter så som Pedro Ximenez eller 
Oloroso så tenderar vi att inte använ-
da dem tillsammans med vår whisky 
från Loch Lomond. Balansen mellan 
fat och destillat är för viktig och med 
dessa kraftfulla fat så riskerar vår de-
stillerikaraktär att försvinna och över-
skuggas av sherrykaraktären och det 
är något som vi inte vill.

Michael är också väldigt noga med att 
välja fat som innehåller whisky som 
är destillerad vid olika tidpunkter på 
året. Det finns flera orsaker till detta 
men den främsta är att karaktären på 
destillatet skiljer sig under året. När 
de väljer fat med whisky från fler olika 
tidpunkter från ett år så säkerhetsstäl-
ler de att de har mer av samma karak-
tär kvar i lager för framtiden.
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Egna tunnbindare
Loch Lomond har sina Coopers som job-
bar med faten på plats vid destilleriet - 
något som de snudd är ensamma om i 
Skottland.
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 - När vi fyller faten under året 
så är vi också noga med att ha en bra 
blandning av first fill och second fill fat 
– allt för att skapa så många valmöjlig-
heter för oss själva i framtiden när vi 
ska ta fram nya produkter. 

En något romantisk bild 
En förskönande bild av blendingyrket 
som många har är att destilleriernas 
Master Blenders provar alla fat se-
parat som ingår i en batch – detta är 
inte helt korrekt. När det kommer till 
deras åldersbestämda whisky från 12 
år och uppåt så gör Michael alla fat-
val själv och då provar och utvärderar 
han alla ingående komponenter. Men 
när han skapar en sådan stor butelje-
ring så som denna Inchmurrin så finns 
inte behovet
 - Idag har vi sådan rigorös kon-
troll på alla delar av processen så be-
hovet att utvärdera varje enskilt fat 
behövs inte, säger Michael. Om vi 
blickar bakåt historiskt i whiskyindu-
strin så var det en högst varierande 
kvalitet av de fat som användes för att 
lagra dåtidens whisky. Idag så har vi 
en sådan hög kvalitet på de faten vi 
köper så vi känner oss trygga med att 
vi inte fyller New Make på dåliga fat. 
Det ska påpekas att vi kontrollerar alla 
fat innan vi fyller dem med New Make 
– detta görs genom att vi snabbt dof-
tar i dem. 

Förutom att fatkvaliteten kontrolleras 
så har de lika rigorös kontroll när det 
kommer till deras New Make.
 - Vi har också en panel där 
vi samlas två gånger i veckan för att 
prova och kvalitetskontrollera   alla 
batcher av de olika New Make stilar 
som vi producerar, berättar Michael. 
Så om det har skett någon avvikelse i 
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”Om vi blickar bakåt 
historiskt i whisky-
industrin så var det 
en högst varieran-
de kvalitet på de fat 

som användes”

Michael Henry - Master Blender
Michael har varit Loch Lomonds Master 
Blender sedan 2014 - han kom närmaste 
från rollen som lager- och fatansvarig.
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| DOFT:
Initialt ganska sluten doft som 
behöver luft för att komma 
till sin rätt. Efter luftning så 
träder däremot en fruktkorg 
fram som innehåller gröna 
äpplen, röda vindruvor, päron 
och något syltigare i bakgrun-
den. Svag nyans av ek men 
inget som träder fram riktigt 
och presenterar sig. 

| SMAK:
Det är en lätt whisky då 
den är buteljerad vid 40% 
men det är förvånansvärt 
hur mycket smak som ändå 
Loch Lomond lyckas trycka 
in i denna whisky. Äpplena 
återkommer men är sötare i 
smaken än i doften och den 
syltiga tonen tar en tydligare 
plats.  

| FINISH:
Ganska kort finish men den 
är intensiv med rullande 
frukttoner och svag varm ek 
som dröjer sig kvar.

| HELHET:
När man ser att det står In-
chmurrin på etiketten så går 
hjärnan direkt in i fruktläge 
och det med all rätt. Det är 
svårt att påstå något annat 
än att detta är en prisvärd 
whisky. Denna buteljering 
kommer förmodligen bli en 
favorit hos många och det 
med all rätt! 

Loch Lomond
Inchmurrin

89/ 100
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vår New Make så kan vi snabbt korri-
gera det men också dokumentera vil-
ka fat som vi kanske ska ha ett extra 
öga på. Det är värt att notera att det 
inte är ofta att det är några stora av-
vikelser ut det handlar mer om nyans-
skillnader.

Det är med alla dessa kontroller som 
de känner sig trygga med att de inte 
behöver kontrollera varje fat som in-
går i en icke åldersangiven whisky 
som är åt det yngre hållet. De vet att 
det är den högsta möjliga kvaliteten 
på alla de olika komponenterna som 
de begär in för att skapa en batch.

Stora volymer
Att skapa en batch på 30 000 liter är 
lite som att laga en soppa efter ett re-
cept. Det är klart från början vilka in-
gredienser som ska i soppan och man 
vet på förhand hur dessa ingredienser 
kommer att samspela – det är den sis-
ta touchen som är viktigt.
 - När vi har skapat en batch så 
provar vi den och avgör om det är nå-
got vi vill justera, säger Michael. Det 
kan vara att den är för alkoholdri-
ven eller för söt - då får man justera 
batchen genom att tillföra några extra 
fat med first fill whisky. Är den i stället 
för ekig så adderar vi några fat med 
refill whisky. För en batch på ca 95 fat 
vilket ungefär ligger på 30 000 liter så 
justerar vi med runt 10 – 15 extra fat 
för få balans på batchen.

Det är här som Master Blenderns roll 
verkligen är viktig – det blir snabbt 
stora volymer och när det kommer 
till whisky så är det en kostsam pro-
cess. Det är därför viktigt att Michael 
kan snabbt och korrekt avgöra om och 
vad han vill addera för att få batchen 

precis som han vill. Man kan ju ald-
rig subtrahera en komponent när det 
kommer till whisky.

När de nöjda med batchen så fylls den 
åter igen på fat innan buteljering. Det 

är inte tal om någon extra lagring utan 
bara så att smakerna får gifta ihop 
sig en aning och så är det enklare att 
transportera dessa volymer i fat.

Väl i buteljeringshallen så sänker de 
alkoholhalten till 40% och filtrerar 
samt justerar färgen på whiskyn innan 
den hamnar i flaskor, paketeras och 
skeppas till Sverige.
 - Denna whisky, Inchmurrin, har 
vi tagit fram speciellt för Sverige och 
vi ser att de tidigare unika utgåvorna, 
Loch Lomond Madeira och Loch Lo-
mond Heavily Peated är väldigt popu-
lära och vi tror att denna kommer bli 
minst lika varmt mottagen, avslutar 
Michael.

Ovan
I Loch Lomonds labb så provas alla 
batcher av New Make som de produce-
rar - är det någon avvikelse så kan de 
snabbt göra nödvändiga justeringar.
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Bland alla tusentals flaskor whisky 
som finns så är det en del som verk-
ligen står ut bland mängden. De har 
uppnått en legendarisk status och 
är för många nu helt omöjliga att få 
smaka – Ardbeg Manager’s Choice 
1976 fatnummer 2391 är en av dessa. 

Även om Ardbegs historia löper ända 
tillbaka till 1800-talet så är nutids-
historien nästan mer intressant. Det 
Ardbeg som vi känner idag har ju sin 
födelse i att Glenmorangie köpte de-
stilleriet 1997 och efter en ordentlig 
renovering öppnade det för produk-
tion igen 1999. Då hade Ardbeg mer 
eller mindre legat i malpåse under 16 
år med bara någon enstaka produk-
tion under åren.
Alla vet att allt handlar om tid när det 
kommer till whisky. Från att spriten är 
destillerad tar det minst tre år på fat 

innan den få kallas whisky, men det 
tar betydligt längre än så innan den är 
magisk. 

När Ardbeg var i gång igen så börja-
de planer smidas på hur man skulle 
marknadsföra denna slumrande gi-
gant. Man kunde inte göra det med 
det nya destillatet som kokades utan 
man fick buteljera något som redan 
fanns i lager.

Ardbegs Distillery Manager på denna 
tid var Stuart Thomson och han valde 
gick långt in i lagerhusen för att leta 
efter något alldeles exceptionellt och 
kom ut med fat nummer 2391 som då 
låg och vilade i warehouse #10 på Is-
lay. Whiskyn i fatet hade destillerats 
den 4 november 1976 och var vid tid-
punkten för buteljering, den 23 juni 
1999, 22 år gammal.

Managers Choice
1976 | Cask: 2391

HISTORISKA BUTELJERINGAR

Bland alla tusentals flaskor whisky som finns så är det en del som 
verkligen står ut bland mängden. De har uppnått en legendarisk 
status och är för många nu helt omöjliga att få smaka – Ardbeg 

Manager’s Choice 1976 fatnummer 2391 är en av dessa. 

Text: Henric Madsen
Bilder: The Whisky Exchange | Just-whisky.co.uk/
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Ardbeg Manager’s Choice 1976
#2391

En idag eftertraktad Ardbeg bu-
teljering som lanserades 1999. Av 
många ansedd som den bästa Ard-
beg som någonsin buteljerats.
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| DOFT:
Wow vilken doft! En rund nötig karak-
tär omgiven av bär och russin. Väldigt 
fruktigt doft med svaga slöjor av ny-
anserad rök. Här finns också en ci-
trusnot som drar åt apelsinhållet. 
Läder och svagt av charkuterier

| SMAK:
Vi första sippen så är det frukt 
som är det första man känner - i 
stil med citrus och grapefrukt. 
Svagt av vinösa toner som döl-
jer sig bakom nyanser av rök och 
sälta. Denna höga alkoholhalten 
märken man knappt utan det är 
bara rullande smak. En kaffeton 
följt av strimma av mörkchoklad.

| FINISH:
Lång och fruktig eftersmak med 
svaga rökpuffar och en varm ek 
som dröjer sig kvar. Väldigt bra!

| HELHET:
För att vara blott 22 år så är detta 
en magisk Ardbeg där faten har 
tillfört magi till whiskyn. Den är 
balanserad som få och en upple-
velse att få prova och njuta av!

Ardbeg 1976
Managers Choice #2391

97/ 100
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Varje flaska handbuteljerades och 
numrerades samt signerades av Stu-
art. Denna Single Cask såldes sedan 
enbart på plats vid destilleriet – för 
£99

Denna buteljering lade grunden för 
Ardbegs återtåg och fler 76’or butel-
jerades, där även systerfaten 2392 år 
2000 och 2390 år 2002. Tidigare år 
handlade mer om ex-boubonlagrad 
whisky men signumet för den whisky 
som destillerades hos Ardbeg 1976 är 
sherry.

När The Whisky Exchange i London 
fyllde 20 år så firades detta med ett 
lotteri. Sukhinder Singh hade fått för-
månen att prova alla Ardbeg 1976 
mot varandra och då vann denna Ma-
nager´s Choice 1976 2391. Då beslu-
tade han att de skulle lotta ut just en 
sådan flaska och vinnaren fick köpa 
den för det initiala priset den såldes 
för vid destilleriet 99 pund.

Jag har haft förmånen att prova denna 
vid tre olika tillfällen, och jag har även 
provat systerfaten 2390 och 2392. Av 
de tre så håller även jag denna som 
den bästa – men jag skulle även påstå 
att det är en av de bättre Ardbeg jag 
någonsin har provat.
Får du möjlighet att prova Ardbeg från 
1976 så kan jag inte rekommendera 
starkare att du ska ta den möjligheten 
– det kommer att vara ett minne för 
livet!

The Whisky Exchange fyllde 20 år

Rajbir och Sukhinder Singh med 
den flaska som de lottade ut till nå-
gon lycklig köpare som bara bahöv-
de betala 99 pund.
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 40% | 299 kr läs mer om loch lomond > >

Nyhet

S
T

E
L

L
A

N
K

R
A

M
E

R

SYSTEMBOLAGET  299KR 40%

EN LOCH LOMOND FÖR VARJE SMAK

Alkohol kan skada din hälsa

https://stellankramer.se/lochlomond/


23MALTER MAGASIN | NR 38 | 2022

https://www.clydesdale.se/index.php
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Juletider från
Indien!

När Paul Johns singelmaltwhisky dök 
upp på den europeiska marknaden 
slog den mer eller mindre knock-
out. Den unga tropiklagrade whiskyn 
(John Distilleries grundades så sent 
som 1992) har en tuff ungdomstid i 
indiska Goa.

Det tropiska klimatet ger en angels 
share som emellanåt når upp emot 
tio procent. Men det innebär ock-
så att påfrestningarna i faten ger en 
snabb mognad och whiskyn blir trots 
sin ungdom imponerande välvuxen. 
Det är svårt att dra paralleller med 
skotska lagerhus eftersom mognan-
dets parametrar är många, men det 
är inte ovanligt att Paul John i unga år 
misstas för att vara mångfaldigt äldre 
skotsk whisky.

Förutom lagringen i det tropiska kli-
matet skiljer sig Paul John från den 
europeiska whiskyn genom att man 
använder sexradigt indiskt korn som 
odlats långt upp i landet, ända upp 
mot Himalayas sydsluttningar. Det 
sexradiga kornet ger tack vare sin 
höga proteinhalt en whisky med hög 
viskositet och en smörig munkänsla. 
Destilleriet själva lyfter också fram sitt 
vatten som en avgörande framgångs-
faktor. Det är regnvatten som faller i 

bergen utanför Goa och som egentli-
gen är själva orsaken till att destilleri-
et byggdes just där.

2018 lanserade Paul John för första 
gången sin Christmas Edition. Det var 
en kryddig julwhisky med ett helt jul-
bord av smaker. Sedan dess har en år-
lig julutgåva komponerats och för att 
åstadkomma en riktigt julmättad stil 
använder man sig ofta av smakstarka 
fat som port, madeira, sherry, brandy 
med flera.

Resultatet brukar bli enastående bra 
och årets utgåva är inte något undan-
tag. I år har Paul Johns Michael D’sou-
za laborerat med orökt och lättrökt 
destillat samt tre olika fattyper. Utö-
ver klassiska ex bourbonfat använder 
han även brandyfat och Oloroso sher-
ryfat som trycker upp fruktigheten 
ännu mer.

Det är bara att tända tomteblossen. 
Christmas Edition 2022 är en verklig 
julklappswhisky och en perfekt match 
till julens gottebord.

WHISKYNYHET
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| DOFT:
Fruktig och ekig doft med nyaser av 
kanel och citrus. Efter någon minut 
träder också en sälta fram med en 
underliggande pepprighet. Här finns 
också en nougatton och ett stråk av 
vit choklad. 

| SMAK:
Stor smak med en trydlig sötvinssöt-
ma. Väldigt påtaglig ekton med tan-
niner som river i kinderna. Muskot 
och kakao i en märkligblandning 
tillsammans med en citrusnot - svag 
apelsin.  

| FINISH:
Lång torr finish med citrus, ek och 
torkad tropisk frukt.  

| HELHET:
Detta är en whisky som är ganska an-
norlunda i sina smaker än vad man 
är van vid. Om det är klimatet i Goa 
eller fatvalet så trollar fram smaker 
och dofter som vi annars inte känner 
i whisky får vara osagt. Det är en in-
tressant whisky som passar extremt 
väl i dessa juletider!

Paul John
Christmas Edition 2022

89/ 100
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För många har kanske Zuidam Di-
stillery flugit lite under radarn men 
om man nämner Millstone Whisky så 
är det desto fler som nickar instäm-
mande. 

Destilleriet ligger i nederländska 
Baarle-Nassau och här har man kokat 
whisky sedan mitten på 1990-talet. 
Staden i sig är kanske mest känd för 
sin otroligt komplicerade gräns med 
Belgien.

Om man ska vara mer precis så var 
det Fred van Zuidam som byggde ett 
destilleri här på 70-talet – men fokus 
då var inte whisky. Vi fick nyligen en 
intervju med Freds son Patrick van 
Zuidam som idag driver destilleriet 

Text: Henric Madsen
Bilder: Zuidam Distillery BV | Clydesdale AB 

En passion
för smaker

- whisky från Nederländerna

tillsammans med sin bror Gilbert.
 - Företaget grundades av vår 
pappa i mitten på 70-talet, berättar 
Patrick. Han hade jobbat som Master 
Distiller på ett av de största destilleri-
erna i Nederländerna i 25 år och kän-
de att de var en god idé att grunda sitt 
eget destilleri. Så som du förstår så 
kommer jag från en riktigt fattig barn-
dom då det i verkligheten var en ex-
tremt dålig idé att starta ett destilleri 
på 70-talet, säger Patrick skämtsamt. 

På 1970 talet var ledorden större och 
störst och effektiviteten stod högst 
upp på agendan. Att då grunda ett 
småskaligt destilleri var kantat av eko-
nomiska motgångar. 
 - Jag anslöt mig till företaget 
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efter att jag hade tagit examen från 
universitet. Vid den här tiden så pro-
ducerade min far mest likörer och det 
hade sin orsak i hur lagen såg ut på 
den tiden. Man fick inte fermentera 
och destillera i samma byggnad fram 
till på mitten av 90-talet då lagen änd-
rades. 

Detta gjorde att då, i början på 90-ta-
let, så fanns det en del destillerier i 
Nederländerna som tillverkade Ge-
never men de i stort sett alla köpte in 
sin råsprit från ett och samma externa 
företag. 
 - Även vi köpte ju in spriten och 
destillerade om 
den med kryd-
dor men detta 
var egentligen 
något min far 
hade irriterat 
sig på i alla år.  

Efter lagänd-
ringen så bör-
jade Patrick 
fundera på om 
de inte skulle göra en ändring inom 
företaget och göra sin egen sprit från 
grunden. 
 - När jag föreslog att vi skulle 
göra vår sprit från grunden så var min 
far med på planerna direkt. Men det 
var inte så enkelt som jag tänkte att 
det skulle vara så det tog både tid och 
en hel del arbete att få det att funge-
ra.

Genever är inte särskilt stort interna-
tionell utan säljer bäst på den inhem-
ska marknaden och Patrick hade re-
dan ett brinnande intresse för whisky 
så när han skissade på att börja pro-
ducera egen sprit så var naturligtvis 

whisky med tidigt i planerna.
 - Här fick vi mycket hjälp från 
våra skotska vänner, berättar Patrick. 
Behövde man hjälp så fanns det alltid 
någon där som kunde komma med 
råd hur vi skulle göra. På den här tiden 
ringde man till folk så man fick en bra 
och personlig kontakt med människor. 

När det kommer till destillerier som 
har inspirerat Patrick särskilt mycket 
så är det Macallan och Springbank 
som nämns först.
 - Dessa två är de som jag kän-
ner allra mest för. Jag gillar deras sätt 
att producera men om jag ska vara rik-

tigt ärlig så är 
det den gamla 
stilen hos Ma-
callan från förr 
som impone-
rade mig mest. 
De där utgå-
vorna som man 
kunde köpa 
på 90-talet var 
fantastiska.

Direkteldade pannor
När Patricks far byggde destilleriet 
så installerades direkteldade pannor 
som tillverkades lokalt och den var 
den utrustningen som även Patrick 
började laborera med.
 - Det var en bra lärotid att koka 
på dom pannorna för om man gjorde 
något fel så var det timmar av städ-
ning som var resultatet, säger Patrick. 

Genom åren så har de successivt 
byggt ut destilleriet – men det har fått 
tagit sin tid.
 - Både min mor och far kom-
mer från arbetarklassen så det fanns 
ingen familjeförmögenhet som kun-

”Behövde man 
hjälp från Skottar-
na så var det bara 
att lyfta luren och 

ringa.
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En kombination av pannor

För whisky använder de två pot 
stills från Forsyths men också två 
pannor från Holsteins som mäsk-
pannor. De har även flera mindre 
där de kokar gin, Genever och rom.
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de bekosta detta projekt utan det har 
vuxit sakta men säkert år för år. Idag 
destillerar vi 45 000 liter mäsk per dag 
vilket väl signalerar att vi har vuxit till 
något som är större än litet men ändå 
inte jättestort, flinar Patrick.

Idag använder de Pot Still pannor från 
skotska Forsyths där deras mäskpan-
na ligger på 17 000 liter med en ex-
tern värmare och deras spritpanna 
ligger på 10 000 liter med en intern 
värmare. Men de använder också två 
á 6000 liters tysktillverkade Holstiens 
som mäskpan-
nor. 

Utöver dessa 
så har de också 
flera andra min-
dre pannor där 
de kokar deras 
egna gin och Ge-
never.

Om man tittar 
historiskt så var 
det ett djärvt 
beslut att börja 
tillverka whisky 
på 90-talet då de det var få som drack 
det, men när whiskyboomen kom 
runt 2004 – 2005 så var det ett geni-
drag från Patricks sida. När alla andra 
ville börja bygga destillerier så hade 
han ett lager som var fyllt med fär-
dig whisky. Men ändå väntade han 
tills 2007 innan han gav ut den första 
whiskyn.
 - Jag är lite petig när det kom-
mer till smaker och dofter och jag 
tyckte inte att vår whisky var redo 
förens 2007, säger han. Idag är den 
äldsta buteljeringen som vi har släppt 
en 26 åring från 1996 som lagrats på 

Sherryfat. Dessvärre gick alla flaskor 
av den till The Whisky Exchange i Lon-
don. 

Patrick menar att detta bara bevisar 
att han hade rätt – deras whisky be-
höver tid för att bli så där magiskt bra.
 - Den 26 åringen som vi butel-
jerade i år är ju ett bevis på min teori. 
Om den hade varit lika bra för 10 år 
sedan så hade den redan varit butel-
jerad, men vår whisky är riktigt bra ef-
ter fem år men magisk efter 20 år. 

Allt detta be-
ror på den 
New Make 
som de tillver-
kar – Zuidams 
råsprit behö-
ver den extra 
tiden för att 
bli väldigt bra.
 - Jag har 
en vän i Bel-
gien som ko-
kar en råsprit 
som är lätt 
och fruktigt 
och som man 

kan dricka som den är och den behö-
ver inte så särskilt lång lagring för att 
snabbt bli bra, men vårt destillat är 
något helt annat, säger Patrick.

Då Patrick var inspirerad av Macallans 
feta New Make så är det samma tänk 
han har applicerat på sin egen råsprit. 
Den är designad att bli en fyllig och 
smakrik whisky men den behöver tid 
i faten för att nå dit.
 - Vad det handlar om är vilka 
val man gör. Alla kan göra en lätt och 
snäll råsprit men att få råvarorna att 
utvecklas så som man vill och få ut-

”Alla kan göra en 
lätt och snäll rå-
sprit, hantverket 

är att få råvarorna 
och utrustningen 

att skapa exakt det 
du vill ha” 
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Allt får ta tid

Malten är lokal och kommer bön-
der nära destilleriet. Den mals i 
traditionella väderkvarnar och 
whiskyn lagras helst på ex-solerafat
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rustning att verkligen leverera precis 
det man eftersöker, det är det som är 
hantverket.
Lokal malt
Det mesta av den malt som de använ-
der kommer från lokala bönder som 
de samarbetar med. 
 - Det är viktigt att den whisky 
vi producerar är producerad på lokala 
råvaror så långt det är möjligt. Tyvärr 
så finns det ingen som kan röka malt 
med samma kvalitet som Skottarna 
så den rökta malten köper vi därifrån. 
Men allt annat kommer från vårt di-
rekt närområde och kornet mals i våra 
nederländska väderkvarnar – därav 
namnet Millstone.

När de destillerar så ligger deras Cut 
point för det orökta destillatet vid 64 
grader. 
 - I början på 90-talet så bröt vi 
vid 68 grader men det tog en evighet 
att mogna så vi började bryta vid 64 
grader i stället. Men nu när vi kan kos-
ta på oss längre lagringstider så kör vi 
några batcher per år där vi åter igen 
dippar ned till 68 grader. Det ger oss 
en lite mer oljig karaktär som jag verk-
ligen gillar.

Rågwhisky
Men det är inte bara maltwhisky som 
Zuidam producerar – de har gjort sig 
ett namn i whiskyvärlden för sin fan-
tastiska rågwhisky.
 - Jag minns första gången vi 
producerade vår rågwhisky. Vi bröt 
vid 68 grader och jag smakade på 
New Maken och den var magisk, ler 
Patrick. Den var fyllig och kraftfull och 
jag minns att jag tänkte att detta skul-
le producera hur mycket som helst av. 

De fyllde detta fantastiska destillat på 

fat av New American Oak, vilket det 
även idag är något de alltid gör när 
det kommer rågwhisky. Totalt fylldes 
40 fat vilket då var en ganska stor sats-
ning för Patrick. 
 - Jag var otroligt nyfiken på 
hur denna magiskt goda sprit hade 
utvecklats i faten och efter ett år så 
kunde jag inte hålla mig längre utan 
provade några av faten. Det var en to-
tal katastrof. Spriten hade blivit tung 
och spannmålsaktig med nyanser av 
svavel – allt det man inte vill ha i en 
rågwhisky.

Besvikelsen var total och han rörde 
inte dessa fat på 
ytterligare tre år. 
Detta är också 
orsaken till att de 
idag har en lucka 
på några år när 
det kommer till 
deras rågwhisky 
– de slutade helt 
enkelt att produ-
cera det.

Även om han var 
besviken över hur whiskyn hade ut-
vecklats så behövde han ha en plan 
vad han skulle göra med den så ef-
ter tre år provade han faten ännu en 
gång. 
 - Nu, efter fyra års lagring så 
hade whiskyn utvecklats till något fan-
tastiskt igen och det fanns en krämig-
het och en makalös munkänsla, säger 
Patrick. Jag lärde mig då att inte prova 
faten för tidigt utan vi låter de mogna 
i lugn och ro i några år innan vi ens 
tittar på dem. I den här branschen så 
behöver man tålamod, dessvärre är 
detta något jag saknar, skrattar han. 

Allt får ta tid
För någon som inte har tålamod så är 
det intressant att se vilka produktions-
tekniska lösningar som Patrick har valt 
att producera sin whisky med. Inget i 
produktionen handlar nämligen om 
att spara in tid.
 - Om vi ser till lagringen så an-
vänder vi ingen som helt form av finish 
på vår whisky utan det är fulltidslag-
ring som gäller, berättar Patrick. Men 
det är egentligen kopplat till hur vi gör 
vår vört. Redan i det första steget så 
får det ta tid. Vår vört är kristallklar 
vilket är helt i motsatts till hur de fles-
ta andra gör det, främst då i Skottland. 

Något de var ti-
digt ute med var 
också att fokuse-
ra på vilken sorts 
jäst de använde.
 - Mina kol-
legor i Skottland 
tyckte inte att 
de spelade nå-
gon roll vad man 
använde för jäst 
utan de köpte Di-

stillers Yeast från lite varstans, säger 
Patrick. Även om detta var på 90-talet 
så höll de fast i denna övertygelse en 
bra bit in på 2010-talet också. 

Idag använder Zuidam sju olika jäst-
stammar för olika stilar som de arbe-
tar med.
 - Alla smaker som skapas i den 
öl som du sedan destillerar kommer 
att följa med ner i fatet så det är otro-
ligt viktigt att man sätter smakerna 
från början, säger Patrick.

Han anser också att det är lika viktigt 
för ett destilleri att välja rätt jäst som 

”I den här bran-
schen så behö-
ver man tåla-

mod, dessvärre 
är detta något 

jag saknar”
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grader och på så sätt har de fermen-
terat klart på två dagar. Patrick jobbar 
på ett annat sätt. 
 - Vi fermenterar 30 000 liter i 
ett svep i temperaturkontrollerade 
kärl under sju dagar. Den första natten 
ställer vi in temperaturen på 20 - 24 
grader och så låter jästen arbeta i en 
jämn och konstant temperatur vilket 
den verkar trivas väldigt bra i. Jag bör 
tillägga att för vår rågwhisky så utökar 
vi fermenteringen till nio dagar, säger 
Patrick.

En förkärlek till Sherryfat
Ända sedan de började att producera 

whisky så har de 
alltid haft en för-
kärlek till sherry-
fat.
 - Min bror 
brukar säga att 
jag har en sher-
ryfetish, säger 
Patrick. Vi använ-
der ungefär 55% 
sherryfat och har 

gjort så sedan starten. Men även här 
har vi krånglat till det en del för oss. 
Många av mina kollegor använder fat 
av amerikansk- eller europeisk ek och 
får dessa fylld med någon slags sherry 
i något år. Sedan töms sherryn ut och 
de fyller faten med whisky och kallar 
det för Sherry Cask matured whisky. 
Jag däremot har en tendens att vilja 
ha de där gamla och skruttiga solera 
faten som ger en fantastisk ton av ox-
idation, säger Patrick.

De solerafat han köper kommer ofta 
från bodegorna som måste göra plats 
för att tillgodose det ökande kravet på 
dessa moderna ’sherry kryddade’ fa-
ten – men de är lite svårare att få tag 

på.
 - Man skulle kunna tro att det 
stora problemet var att de var dyrare 
men så är det inte. Det som är svårt 
är att man inte kan planera på samma 
sätt som när man köper kryddade fat. 
En bodega byter inte ut sina solerafat 
jätte ofta vilket betyder att när ett so-
lerasystem blir till salu så gäller det att 
slå till direkt – även om vi kanske inte 
har plats för faten eller whisky att fylla 
dem med. 

En annan anledning till att de stora 
producenterna inte kan använda sole-
rafaten är deras väldiga volymer. Om 
vi tar Macallan som ett exempel så 
buteljerare de tusen fat per dag och 
det finns inte nog med bodegas i hela 
Jerez som kan leverera sådana mäng-
der fat.

Men de köper också in en stor del 
Virgin American Oak-fat men de an-
vänds främst till deras Rågwhisky och 
då bara en gång, vid andra fyllningen 
så fylls dem med Genever eller någon 
annan sprit.

Hyllas världen över
Vid internationella tävlingar så är det 
ofta Zuidams whisky står som vinnare 
och det har sina orsaker. De låter allt 
ta sin tid och då får smakerna och dof-
terna utvecklas på ett helt annat sätt 
än om man måste skynda på alla pro-
cesser. 
 - Att börja med whisky på 90-ta-
let ser slugt ut nu, men du ska veta att 
de flesta, även min mor och far, var 
väldigt skeptiska när jag föreslog att vi 
skulle göra det, skrattar Patrick. Men 
de lät mig hållas och det var tur att 
det gick bra, avslutar han.

det är att väja rätt utrustning. 
 - Om alla använder samma pry-
lar och samma jäst så kommer för-
modligen whiskyn vara ganska lika. 
Därför tycker jag att det är viktigt att 
sätta sin egen prägel även på jästen. 
För vår malt whisky så använde vi ett 
hemligt recept som är 50% engelsk Ale 
jäst och 50% M-strain distillers jäst. 
Ale jästen ger oss en härlig fruktighet 
men den har en stor nackdel och det 
är att den lämnar väldigt mycket inte 
fermenterade sockerarter i ölen. 

Om man tillverkar öl så är detta ing-
et problem, tvärtom så tillför det en 
massa positiva sa-
ker till din öl men 
när man destille-
rar så vill man inte 
ha detta socker 
då det kan bränna 
fast på insidan av 
pannorna. 
 - Det är 
därför vi blandar 
ut Ale jästen med 
M-Strain för att öka effektiviteten och 
inte minst för att få en bättre utdel-
ning. Från ett kilo malt så får vi ut 420 
milliliter alkohol med M-strain medan 
Ale jästen bara levererar 320 milliliter. 
Genom att blanda dessa två jäststam-
mar så får vi det bästa av två världar. 
Fruktighet och en effektivitet på runt 
380 milliliter. 

Förutom att kämpa med att få en 
kristallklar vört och att krångla med 
en massa olika jäststammar så har 
Zuidam också gjort sig kända för sina 
galet långa fermenteringstider. När 
Skottarna har kylt ned sin vört till 17 
grader så adderar de jästen och sedan 
låter de temperaturen stiga till runt 32 

”Min bror säger 
att jag har en
sherryfetich - 

jag älskar gamla 
solerafat.”



37MALTER MAGASIN | NR 38 | 2022



38 MALTER MAGASIN | NR 38 | 2022

| DOFT: Djup och bred rye whisky doft med 
bränt socker, svag kanel. Påminner om de 
bättre batcherna av Rittenhouse Bottled in 
Bond. Svag kalkighet som yttrar sig med en 
viss strävhet. Väldigt bra ekighet med solva-
ram trätoner

| SMAK: Bra balans med en snygg sötma och 
runda ektoner som levererar en svag pep-
prighet. Fruktiga noter såsom nyanser av 
apelsin doppade i honung.

| FINISH: Medelfinish med en bra honungs-
sötma och en snygg kaneltouch som klingar 
väl en rågig ekighet.

| HELHET: Väldigt trevlig rye whisky med fan-
tastisk balans både i doft och smak för sig 
men även tillsammans. 

| DOFT: Stor och fruktig doft med en kryddig 
och pepprig bakgrund. Det finns rök närva-
rande men den är mer som en beståndsdel 
än något som tränger sig på. Rullande sher-
rytoner med dov mörkchoklad och en trev-
lig russintouch.

| SMAK: Otroligt balanserad whisky med bra 
sötma och väldigt bra frukt. Vanilj och ek är 
också närvarande på ett robust och trevligt 
sätt. 

| FINISH: Lång finish med bra balans mellan 
de fruktiga tonerna, strävheten från faten 
och den svaga röktonen

| HELHET: Riktigt trevlig whisky med en im-
ponerade fruktighet där röken är närvaran-
de men väl intigrerad med alla andra sma-
ker och dofter. Riktigt, riktigt bra!

88/100
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| DOFT: Här är ett myller av dofter! Kryddig 
och pepprig doft med en svag svavelton. Ny-
anser av köttbuljong med en  svag fruktig-
het i bakgrunden i form av dadlar.

| SMAK: Hmm - smaken är helt annorlunda 
än doften. Borta är svaveltonerna och bul-
jongen och istället är det stora och svulstiga 
toner av russin och mörkchoklad.

| FINISH:  Lång finish med djup frukt i form av 
russin och dadlar med en bra ekton. Chok-
laden återkommer och det finns en bra söt-
ma.

| HELHET: Väldigt obalanserad mellan doft 
och smak men ändå en intressant  och spän-
nande whisky!

| DOFT: Ohh! Här händer det grejor! Väl-
digt trevliga vinösa toner med en fantastisk 
olorosotorrhet. Djupa fruktiga toner med 
en sådan där underbar oxidationston som 
man snudd på bara hittar i oloroso lagrad 
whisky. Bra ekighet och trevlig touch av 
mörkchoklad.

| SMAK: Den är precis så där bra som man 
hoppades på vid doften. Först kommer de 
fruktiga men torra olorososmakerna. Tanni-
nerna drar lite i kinderna. Den mörka chok-
laden finns med i smaken också tillsammans 
med stråk av möbelpolish och mahogny. Det 
finns en rullande ekighet från faten,

| FINISH: I Lång finish med en bra fruktighet 
samt mörkchoklad med russin.

| HELHET: Snudd på otrolig balans! Oloroso-
noter + fruktighet + ek = 94 poäng. En fan-
tastisk whisky!

90/100
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https://www.systembolaget.se/produkt/sprit/barcel-imperil-5760801/
https://wardshusetbredaryd.se/
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https://wardshusetbredaryd.se/
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Få whiskyböcker har haft lika stort in-
flytande än Alfred Barnards berömda 
bok från 1887 – ’The Whisky Distille-
ries of the United Kingdom’. Boken 
ger en detaljerad rapport om 162 
aktiva destillerier i Skottland, Irland 
och England från en tid då whiskyin-
dustrin var kanske som allra starkast. 
Även om hans verk idag ger oss en 
unik inblick i den victorianska de-
stilleriepoken så är det förvånansvärt 
lite som vi vet om Alfred själv.

När man idag som whiskyturist kuskar 
omkring i Skottland så kan man ibland 
knorra om hur svårt det är att ta sig 

Alfred Barnard

En sann 
whiskyhjälte!

från punkt A till B. Då är det lätt att 
glömma den bedrift som Alfred Bar-
nard gjorde vid 1800-talet slut. 

Barnard besökte inte färre än 129 
skotska destillerier, 29 i Irland och 
fyra i England: en enorm prestation 
med tanke på hur avlägsna många av 
dessa destillerier var och de för tiden, 
begränsade resemöjligheter under 
den victorianska eran. Man ska kom-
ma ihåg att the Caledonian Railway 
var relativt ny och byggdes sakta man 
säkert ut vid denna tid. Som ett exem-
pel på detta är att järnvägsstationen i 
Oban invigdes blott fem år innan Al-

Få andra whiskyförfattare är lika citerad och hyllad som Alfred Bar-
nard. Hans journalistiska insats genom sina reseskildringar i slutet 
av 1800-talet gav oss whiskynördar en makalös insikt i hur whisky-

världen såg ut strax innan Pattison-kraschen var ett faktum.

Text: Henric Madsen
Bilder: Birlinn, Diageo, Finste & Rarest,  
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fred gav sig ut på detta äventyr och 
många orter väntade en bit in på 

1900 talet innan järnvägen kom 
till byn.

Den första whiskynörden?
När Barnard skrev boken mel-
lan 1885 och 1887 så var skotsk 
whisky fortfarande på väg upp-
åt och vid år 1899 hade antalet 
skotska destillerier ökat till 161 
- precis innan bubblan brast och 
industrin inledde en långvarig 
period av recession.

Man kan nästan påstå att 
han var den första genuina 
whiskynörden. Samtida whisky-
böcker som skrevs hade en mer 
underhållande och inspireran-
de ton men Barnard valde att 
fördjupa sig i detaljerna på en 
vad vi idag skulle kalla nördni-
vå. Men det han noterade och 
skrev om i boken är i många 
fall de enda kvarvarande no-
teringarna av rivna destillerier 
och processer. Mycket är idag 
ovärderligt för historiker och 
whiskyentusiaster.

Det är tack vare Barnard vi har 
förstahandsuppgifter om de 
sedan länge glömda destille-
rierna såsom Gerston i Caith-
ness, Isla i Perth eller Gleniffer 
nära Paisley samt en hel upp-
sjö av destillerier i Campbel-
town

Barnard var som besatt när 
det gällde detaljer, och hans be-

skrivningar av destillerierna lämnar 
inget till fantasin. Varje maltbehållare 
är specificerad och varenda panna är 

beskriven i detalj. 

Målande text
Något som också lyfter Barnard texter 
är de målande beskrivningarna som 
föregick många av hans destilleribe-
sök. Han berättar om hur han tog sig 
till destillerierna, vilket färdmedel han 
använde och hur landskapet såg ut 
som han färdades genom. Han berät-
tar också, med en med en viss humor, 
om historien i området kring destille-
rierna. 

I boken finns också 
flera detaljerade 
teckningar av de 
aktuella destille-
rierna vilket ger 
oss en bra visuell 
förståelse om hur 
det såg ut på de-
stillering på slutet 
av 1800-talet. Hos 
vissa destillerier 
känner man igen 
sig och hos an-
dra finns det inte 
en tegelsten kvar 
sedan Barnards 
besök. Märkligt nog så nämner han 
sällan något om den whisky de pro-
ducerar vid destillerier eller något om 
dess karaktäristiska egenskaper.

Många av inläggen är också följda av 
detaljerade teckningar av de aktuella 
destillerierna, vilket ger en värdefull 
visuell resurs som kompletterar tex-
ten. Kuriöst nog nämner han dock 
sällan karaktäristiska egenskaper hos 
någon av whiskysorter som tillverkas.

En grabb från Essex
Även om många känner till boken ’The 

Ovan
En av de många teckningarna från de-
stillerierna som finns med i boken. Den-
na avbildar pannorna på Cragganmore. 

Längst till vänster
Ett fotografi från Cragganmore Distillery 
taget 1888.

Till vänster
Ett exemplar av Alfred Barnards bok The 
Whisky Distilleries of the United King-
dom som nylgen fanns på en auktion.
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Bow Street Distillery
Barnard besökte inte bara Skottska de-
stillerier. Här är det väldiga John Jame-
son’s Bow Street distillery i Dublin, Ir-
land, avbildat. 
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Whisky Distilleries of the United King-
dom’ så är det få som vet något om 
dess författare och varför han gav sig 
ut på denna enorma resa för att besö-
ka alla 162 destillerier.

Barnard föddes år 1835 i byn Thaxted 
i Essex. Han var son till en grosshand-
lare och en av åtta syskon. Vid 22 års 
ålder, medan han själv arbetade som 
grosshandlare i Kensington, London, 
gifte han sig med Fanny Ruffle, som 
var jämnårig, och paret fick två dött-
rar och en son.

Man vet att han 
en reklambyrå 
som inriktade sig 
mot vin- och sprit-
branschen men 
började sedan 
skriva för veck-
otidningen Har-
per’s Weekly Ga-
zette. Tidningen 
fokuserade på vin- 

och spritbranschen så att han började 
där verkar som ett logiskt nästa steg. 
Det var som sekreterare på Harper´s 
som idén föddes med att besöka alla 
aktiva destillerier i Storbritanniens 
och då också skriva om dess historia. 
Dessa artiklar skulle sedan publiceras 
varje vecka i tidningen. 

I en utgåva av Harper’s Weekly Ga-
zette från 5 mars 1887 står det att ”I 
början av 1885 besökte vår korres-
pondent, mr Alfred Barnard, många 
av de skotska destillerierna och in-
såg att whiskyvärlden i allmänhet var 
helt okunnig om många, om inte alla, 
av de destillerier från vilka de olika 
whiskymärkena kommer ifrån. Hos 
handlare och på marknader så pratas 

det om Glen det och Ben det, men hur 
få vet något om platsen eller detaljer-
na i tillverkningen. Således bildades 
idén om ett personligt besök på varje 
destilleri i Storbritannien för att be-
skriva dess historia, plats och arbets-
metod ... ”

1887 så publicerade Harper’s Weekly 
Gazette Barnards samlade verk från 
denna resa i en 500-sidig bok. Idag så 
är denna originalupplaga eftertraktad 
och kan kosta så mycket som £2500 
vid auktioner.

Men för den som vill förkovra sig i 
Barnards skrifter så har boken tryckts 
om vid flera olika tillfällen. Den mest 
intressanta av dessa är förmodligen 
upplagan från 2008 som gavs ut av det 
Edinburghbaserade förlaget Birlinn. 
Den upplagan innehåller inte bara ori-
ginaltexten utan dessutom flera pam-
fletter som var beställningsjobb av 
Barnard från ett antal destillerier.

Dessa inkluderar hur man blandar 
Scotch Whisky, beställt av Mackie & 
Co samt texter om destillerierna och 
varumärkena hos Pattison, Elder & 
Co, John Walker & Sons Ltd, Highland 
Distillers och Dalmore.

Även om man skulle kunna tro att job-
bet med detta epos av bok var nog så 
arbetade Alfred Barnard parallellt med 
ett ölboksprojekt där han besökte 110 
bryggerier mellan 1889 och 1891, och 
som presenterades i det flera volymer 
stora verket Noted Breweries of Great 
Britain and Ireland.

Alfred Barnard dog år 1918 vid en ål-
der av 81 år i Croydon, södra London.

Längst till höger
Lagavulin 8yo lanserade 2017 och inspi-
rationen bakom den utgåvan kom från 
Alfred då han vid sitt besök fick prova en 
fantastiskt bra åttaårig Lagavulin.

Till höger
En något samtida buteljering från Ard-
beg. Även om inte Alfred beskrev särskilt 
ingående om hur whiskyn smakade så 
får man en insikt i om hur whiskyn pre-
senterades i slutet av 1800-talet

Det var som sekreterare 
på Harper´s som idén föd-

des med att besöka alla 
aktiva destillerier
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Muskler från
Campbeltown

Även om det verkar som alla Kilker-
ran 16yo är lika så skiljer det enormt 
mellan de olika releaserna. Denna 
batch har lagrats på en kombina-
tion av 75% ex-bourbonfat och 25% 
ex-sherryfat. Vi provade Kilkerran 
16 yo tidigare i år men en del av den 
batchen hade lagrats på ex-madiera 
fat också.

Dessvärre framgår det heller inte på 
etiketten vilka fat som använts utan 
man får vara lite av en detektiv för att 
få fram dessa uppgifter. Börja med att 
kika på den svenska importörens hem-
sida, i detta fall Clydesdale. De skriver 
oftast ut receptet för varje batch. Om 
det inte finns där kan man vända sig 
till whiskybase.com. På destilleriets 
officiella hemsida finns tyvärr ingen 
aktuell information att hämta.

Kilkerran destilleras på Glengyle Di-
stillery i Campbeltown och det ägas 
av familjen Mitchell som också äger 
Springbank och Cadenhead. 

Vi gjorde tidigare en intervju med 
Frank McHardy, Frank var en av eldsjä-
larna som drev på projektet att reno-
vera och starta Glengyle Distillery på 

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

Frank och Hedley Wright var ute och 
gick i Campbeltown när de passerade 
de gamla nedgångna husen som en 
gång hade varit Glengyle Distillery.
 – Hedley påpekade att det var 
ju en sorgsen historia att dessa bygg-
nader bara fick stå och förfalla, berät-
tar Frank. Sen frågade han mig om jag 
trodde att det skulle gå att renovera 
upp dem till ett fungerade destilleri-
er igen. Självklart sade jag, det hand-
lar bara om tid och pengar, men först 
måste man ju köpa marken. Hedley 
tittade då på mig med ett flin och 
sade: Vi äger redan marken och du 
har härmed fått uppdraget att åter-
ställa The Glengyle Distillery. Det var 
en av de bättre promenaderna jag har 
någonsin har tagit, skrattar Frank.

WHISKYNYHET
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| DOFT:
Maltig och lätt kalkig doft som myn-
nar ut i en fruktighet med aprikoser 
och en touch av citrus. Det finns en 
tydlig vaniljton med en strimma rök 
och svag nyans av russin. 

| SMAK:
Kraftfull med mycket smaker. Maltig-
heten och citrusen återkommer här 
men också en mjuk honungston som 
lindar in de dova frukterna från sher-
ryfaten. Den har en vaxig munkäns-
la med en hel del choklad. Även en 
svag rökighet återfinns.

| FINISH:
Lång fiinish med en väldigt varm och 
trevlig maltighet. Här dröjer sig ock-
så en svag röknot kvar tillsammans 
med en del mörkchoklad.

| HELHET:
En mer kraftfull och intressant Kil-
kerran 16yo än den förra batchen 
där de syltiga fruktoterna från Ma-
deirafaten hade fått något för stort 
utrymme. Här är balansen mellan 
ex-bourbonfat och ex-sherryfat näs-
tan perfekt och de funkar väldigt bra 
tillsammans med Kilkerrans destillat. 

Kilkerran
16 yo 2022
75% Ex-bourbon | 25% Ex-Sherry

90/ 100
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Allt fler upptäcker den rökiga 
maltwhiskyns förmåga att sätta lite 
extra piff på julens smaker. Och för 
många är det den skotska rökwhiskyn 
The Ileach som varit ögonöppnare.

Just den rökiga sherrytonen som The 
Ileach bjuder på har en fin förmåga 
att lyfta rätterna på julbordet. Har du 
inte provat att lägga in sillen i rökig 
maltwhisky, så är det hög tid.

I samarbete med duktiga matkreatö-
rer har Symposion tagit fram en rad 
whiskysmakande recept. Flera av dem 
har blivit verkliga julsuccéer!

Nu har de tre nya favvisar för alla som 
gillar en lite sötare godisjul!

Rökig 
whiskypiff på 
julens smaker!

Text: Symposion AB
Bilder: Symposion | Fotograf: Ola Cedell
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Smörkola med smak av 
rökig whisky och havssalt

Len kola med en lätt rökig smak av 
whisky – en vinnande kombination 
av rökigt, sött och salt som måste 
provas!

Ingredienser
100 g smör
2 dl grädde
3 dl strösocker
1 dl lönnsirap
2-3 msk The Ileach maltwhisky
1 tsk vaniljsocker
En nypa havssalt

Gör så här
Klä en bakform med bakplåtspapper.

Smält smöret i en tjockbottnad kast-
rull på medelhög värme. Tillsätt gräd-
de, strösocker, sirap, whisky, vanilj-
socker och havssalt.

Låt koka till 122-123 grader eller kul-
prov. För en något hårdare kola kan 
man låta temperaturen gå upp till 127 
grader.

Häll kolan i formen. Låt stelna 30 min 
i rumstemperatur och strö på extra 
salt. Ställ kallt innan du skär bitar. 
Stryk lite neutral olja på kniven så går 
det smidigare.

Slå in kolan i smörpapper och knyt 
med fina band. Förvara i lufttät burk, 
gärna svalt.
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Ingredienser
1 kg tjocka revben
1 liter vatten
1 tsk salt
2 lagerblad
6 lätt krossade svartpepparkorn
1 torkad chili
1 gul lök

Whiskyglaze
1 st chipotlechili
0,75 dl vatten
2 msk farinsocker
2 krm salt
2 msk soja
0,75 dl The Ileach maltwhisky
0,5 tsk majsstärkelse

Ribs - Gör så här
Lägg revbenen i en kastrull och fyll på 
med vatten så att det täcker. Salta or-
dentligt, annars smakar inte revbenen 
något. Lägg i lagerblad, kryddor och 
en klyftad gul lök. Låt puttra i ca 45 
minuter.

Sätt ugnen på 200 grader. Pensla rev-
benen med lite av glazen. Grilla i ug-
nen i ca 10-15 minuter. Ha upp, skär i 
bitar och pensla med mer glaze.

Ribs med whiskyglaze
Whiskyglaze - Gör så här
Koka upp vattnet, ta av från plattan 
och lägg i chipotlechilin. Låt den dra 
i en kvart, ta sedan upp chilin och 
hacka den riktigt fint. Lägg tillbaks 
chilihacket i vattnet tillsammans med 
socker, salt och soja. Koka upp. Rör ut 
majsstärkelsen i whiskyn och tillsätt 
under omrörning. Låt glazen puttra en 
stund.
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Ingredienser
450 gram inläggningssill
1 st rödlök
1 st morot
5 st vitpepparkorn
10 st kryddpepparkorn
4 st lagerblad
Dill

Rökig maltwhiskylag
0,5 dl The Ileach single maltwhisky
1,5 dl vatten
1 dl ättiksprit, 12%
1 dl socker

Gör så här
Skär sillen i ca 2 cm breda bitar. Skala 
och skär lök och morot i tunna skivor. 
Varva sill, morot, röd lök och kryddor 
i en ren glasburk. Koka upp vatten, ät-
tika och socker i en kastrull. Låt svalna 
och tillsätt whiskyn. Häll sedan den 
kalla whiskylagen över sillen. Låt dra i 
minst tre dygn i kylskåp.

Snabbvarianten: Köp ett paket 5-mi-
nuterssill eller en burk vanlig inlagd 
sill. Häll av vätskan från den köpta sil-
len och låt istället ligga i ovanstående 
whiskylag så länge du har tid för. Näs-
tan lika gott som från grunden, men 
klart på 20 minuter.

Sill i rökig maltwhisky
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Whiskychokladtryffel
med guldflakes

Tryfflarnas tryffel! Med en fantastisk 
choklad- och whiskysmak.

Ingredienser
1 dl grädde
150 g mörk choklad, 70%
50 g smör
1-2 msk The Ileach maltwhisky
Guldflakes (ätbara)

Gör så här
Koka upp grädden och ta bort kastrul-
len från plattan. Hacka chokladen och 
rör ner i grädden tills den smält. Lägg 
i smöret och rör långsamt till en blank 
smet. Tillsätt whiskyn. Ställ kallt.

Ta fram tryffeln och låt den bli rums-
tempererad. Häll över i en sprits och 
spritsa i knäckformar.

Garnera med ätbara guldflakes.
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Ostbricka med whiskychutney, pepparkakskex och pain d´épice

Whiskychutney
Smakrik, kryddig och julig chutney med härlig smak av rökig whisky.

Ingredienser
600 g gula russin och torkade aprikoser
3 dl vatten
1,5 dl äppelcidervinäger
1 dl ljust råsocker
1 msk gula senapsfrön
2 kryddnejlikor
¾ dl finhackad färsk ingefära
3 kanelstänger
½ finhackad chili

1-2 msk The Ileach maltwhisky

Gör så här
Lägg alla ingredienser utom whiskyn i en 
tjockbottnad kastrull. Koka upp och låt sjuda 
under lock ca 45 minuter. Rör om då och då.

Häll i whiskyn. Fyll rengjorda burkar och sätt 
på locket. Förvara i kyl, håller sig flera veckor 
i kyl.
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Ostbricka med whiskychutney, pepparkakskex och pain d´épice

Pain d´épice
Ett otroligt smakrikt bröd till ost-
brickan. Byt nötterna mot frön om 
du önskar.

Ingredienser
1 dl honung
½ dl råsocker
1 ½ dl vispgrädde
1 msk brödkryddor
1 tsk malen ingefära
1 tsk malen kanel
1 dl torkade aprikoser
1 dl pumpakärnor
1 dl nötter
2 dl vetemjöl
2 tsk bikarbonat
1 tsk flingsalt

Gör så här
Sätt ugnen på 150 grader.

Koka upp honung, råsocker, grädde 
och alla kryddor i en kastrull. Häll 
över i en skål och låt svalna.

Skiva aprikoserna och blanda med 
frön och nötter. Tillsätt mjöl, bikar-
bonat och salt.

Rör ihop de torra ingredienserna 
med vätskan.

Lägg bakplåtspapper i en socker-
kaksform. Häll i smeten och grädda 
i mitten av ugnen 40–50 minuter. 
Prova med en sticka så att den inte 
är kladdig.

Pepparkakskex
Kex med pepparkakssmak till 
glöggminglet och ostbrickan. Sär-
skilt goda till mögelostar!

Ingredienser
30 st
3,5 dl havregryn
2,5 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
½ tsk salt
½ msk strösocker
1 msk pepparkakskrydda
100 g smör
1 msk sirap
1 dl mjölk

Gör så här
Sätt ugnen på 175 grader.

Blanda de torra ingredienserna i en 
skål. Smält smöret och blanda med 
sirap och mjölk. Rör ihop alla ingre-
dienserna till en deg. Låt degen vila 
i 10 minuter.

Lägg ett bakplåtspapper på en plåt 
och kavla ut degen tills den är cirka 
3 millimeter tjock. Nagga med en 
gaffel och sporra eller använd en 
knäckebrödskavel. Skär ut fyrkanti-
ga kex, ca 4×4 centimeter.

Grädda i mitten av ugnen i cirka 20 
minuter. Låt kexen svalna på plå-
ten.
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Vasa 1628 är en rekonstruktion av 
det kanske mest fascinerade fyndet 
som gjordes vid bärgningen av Regal-
skeppet Vasa 1961. Bland vrakdelar, 
segel och kanonkulor så hittade de 
också några flaskor i tenn och en av 
dessa innehöll ett över 300 år gam-
malt elixir. 

När det väldiga regalskeppet 
Vasa sjönk den 10 augusti 

1628 så var det förmod-
ligen få, om ens någon, 
som tänkte att det där 
skeppet kommer att 
bli en tidskapsel av 
rang. Genom bärg-
ningen som på-
börjades år 1961 
så har vi fått en 
unik inblick i hur 

människor levde i Sverige på mitten 
av 1600-talet. 

Under utgrävningen så fann arkeolo-
gerna längst fram i fören på Vasa nio 
tennflaskor. Tenn var under 1600-ta-
let vanligt som bruks- och prydnads-
gods inom den svenska överklassen. 
På grund av sin glans och formbarhet 
var tenn ett billigare alternativ till sil-
ver och alla tennföremålstillverkare 
var ålagda att stämpla sina produkter. 
På de flaskor som hittades i vraket så 
fanns där tre stämplar på locken - en 
stadsstämpel och två mästarstämplar. 
Stämplarna föreställde en krona som 
är stadsstämpeln samt ett upp- och 
nedvänt ankare omgivet av bokstäver-
na O och E vilka är mästarstämplar för 
tenngjutaren Olof Eriksson.

Ett bärnnewijn frånsvunna tider!
Text: Henric Madsen

Bilder: 1628 Brännewijn AB samt Vasamuseet

Om du, liksom vi, älskar historia så lanserades det tidigare i år en av 
Sveriges kanske mest intressanta drycker på många år, Vasa 1628. 
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Ett bärnnewijn från
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Bild t.v
Fynd 02559 var ett av 30 000 andra som 
försiktigt och metodiskt katalogiserades  
under utgrävningen av Vasa 1961.

Bild mitten
Tennflaskan som hittades i vraket samt 
den laboratorieflaska som idag innehåll-
er den kvarvarande drycken.

Bilder t.h
Teamet bakom Vasa 1628 som har gjort 
det möjligt att vi idag kan njuta av den-
na historiska fläkt. Uppifrån och ned: 
Holger Thorsin, Daniel Borg, Pernilla af 
Klintberg, Marcus Holmlund samt Jon 
Rönström
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Vissa av flaskorna var också märkta 
med ett eller två streck som visar att 
flaskorna är delar av ett par som hör 
hemma i ett skrin. Alla utom en av 
dessa fascinerade flaskor var tomma 
– den fick fyndnummer 02559.

Ett detektivarbete startar
Initialt så trodde man att vatten hade 
trängt in i flaskan, men vid en närma-
re granskning så insåg man att detta 
var omöjligt då 
korken hade er-
oderat fast i flas-
kan. Man borra-
de två små hål i 
botten på flaskan 
för att kunna ext-
rahera innehållet 
och det som fanns 
där i var häpnads-
väckande.

Att finna intakta 
rester i form av 
mat eller dryck 
vid arkeologiska 
utgrävningar är 
ytterst sällsynt så 
att då finna denna 
intakta vätska var 
häpnadsväckan-
de. Vätskan som var i flaskan hade en 
ljusgul färg och en tydlig doft av anis.

1962 så analyserade Vin- och sprit-
centralen men man kom inte fram till 
något särskilt mer än att man trod-
de att det eventuellt kunde vara rom 
men med hjälp av uteslutningsmeto-
den så kunde man bortse det då det 
skulle dröja ett antal år efter 1628 
innan rom kom till Europa.

Dessvärre kom man inte så myck-

et längre i sina efterforskningar och 
objekt nummer 02559 arkiverades 
bland de andra fynden från Vasa. Det 
fanns idéer om att man skulle återska-
pa drycken då på 60-talet men dessa 
stannade vid just idéer.

Nya tider – ny teknik
När Vasa skulle bärgas så var det inte 
den svenska staten som gjorde det 
utan det skapades en stiftelse, Vasa 

Rediviva, som fi-
nansierade hela 
projektet. Och 
även om de på 
60-talet gav skep-
pet och samlingen 
till staten, som i sin 
tur byggde Vasa 
museet, så är det 
stiftelsen som idag 
äger varumärket 
för Vasa för vissa 
tillämpningar.

Hos Vasa Redivi-
va har fynd 02559 
ständigt funnits i 
tankar – och viljan 
att återskapa den 
har varit all jämnt 
stark. Men även 

om viljan fanns där så har arbetet ta-
git tid. 

2017 så tog man 10 ml av detta fynd 
och körde i en gaskromatograf och 
då kunde man se att vätskan inne-
höll etylalkohol (33%), tillsammans 
med acetaldehyd, etylformat, ättike-
ter, N-propylalkohol, N-butyl acetat, 
isobutylalkohol och isoamylalkohol. 
Genom att jämföra typiska kurvor på 
välkända spritsorter såsom rom, ar-
rak, sädesbrännvin, eau-de-vie och 
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whisky, med provets kurva blev resul-
tatet att vätskan i provet korrespon-
derade mest med rom, därnäst arrak 
och eau-de-vie.

En idé förverkligas
Mikael Stenbom, som är styrelsele-
damot i Vasa Rediviva, hade för 10 
år sedan jobbat med Marcus Holm-
lund som idag jobbar på reklambyrån 
Bloomy Ideas. Då pratade Mikeal och 
Marcus om denna makalösa dryck 
som fanns i kulvertarna på Vasa Mu-
seet – och detta var något som fast-
nade hos Marcus. Under det senaste 
decenniet har han skissat på idén och 
hur man skulle kunna återskapad den-
na dryck på bästa sätt. När han venti-
lerade idén med sin kollega Jon Rön-
ström så gick projektet från idéer till 
verklighet. 

Bloomy Ideas och Vasa Rediviva hade 
en gemensam syn på hur de ville att 
detta projekt skulle genomföras – det 
skulle ske i andan av Vasa och inte bli 
något svulstigt reklamjippo utan en 
respektfull replika av detta fantastiska 
fynd. 

Som Master Blender tillfrågades Da-
niel Borg och han tackade jag på stå-
ende fot. 2018 började han forska i 
hur man destillerade på 1600-talet 
men för att verkligen kunna skapa 
sig en bild av vilka smaker och dofter 
han skulle eftersträva så måste han ju 
smaka på drycken i fråga.

Han fick besöka Vasa museet och där 
under högst andäktiga former fick han 
smaka på en droppe av den unika och 
ovärderliga drycken som han skulle 
återskapa. Han är endast den fjärde i 
världen som har fått denna fantastis-

ka möjlighet.

Genom sina analyser så kom de fram 
till att drycken i fynd 02559 är ett eau-
de-vie, brännvin, kryddat med bland 
annat anis och att det har någon gång 
förvarats på ekfat innan buteljering i 
tennflaskorna som återfanns på Vasa. 
På 1600-talet så sågs en dryck som 
denna mest som medicin och inte som 
en rusningsdryck och var förmodligen 
främst till för officerarna på skeppet.

Stärkt med historiska fakta och tek-
niska såväl som sensoriska analyser så 
kunde Daniel ta fram ett recept som 
han tillsammans med Norrtälje Brän-
neri förverkligade under 2022.

Vasa 1628 Re-creation 2022
Och resultatet är Vasa 1628 – ett eau-
de-vie som är kryddat med bland an-
nat anis och toner av ek med en alko-
holhalt på 33%

Själva designen av etikett och flas-
ka har varit en lika noggrann process 
där inspiration till färg och form har 
hämtats från 1600-talet. En extra in-
tressant detalj är att det som liknar 
handskriven text på etiketten är häm-
tad från de verkliga protokollen från 
1628 då man gjorde utredningen för 
hur Vasa kunde sjunka.

I juli i år så släpptes den första batchen 
om 1000 flaskor på Systembolaget 
och dessa sålde slut på några få mi-
nuter. Med en framgången i ryggen så 
har de nu producerat större volymer 
och Vasa 1628 finns på 116 Systembo-
lag runt om i Sverige samt på beställ-
ningssortimentet.
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| DOFT:
Initialt så mötts man av en stor och 
tydlig saltlakrits doft som sedan 
mynnar ut i en sötlaktits á la de run-
da håliga bitarna i Gott och Blandat. 
Men här finns också dovare nyanser 

av eknoter och djupa nedtonade 
anisnoter med en viss grönska.

| SMAK:
Lätt och luftig med en mjuk rund 
lakritssmak. Ingen som helst 
bitterhet och inga offnotes. Sti-
lig och balanserad med endast 
en svag nyans av alkohol. Väl-
digt läskande och lättdrucken. 

| FINISH:
Läskande finish som lämnar en 
fräsch lakrits ton som hänger 
kvar på tungspetsen. Efter ett 
tag så känner man en torrhet 
som kommer smygande och 
stramar i kinderna. 

| HELHET:
En häftig upplevelse att prova 
denna dryck. Kul att transporte-
ras till svunna tider och få blun-
da och drömma sig tillbaka till 
1600-talets officersalonger.  

Vasa 1628
2022 Re-creation
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