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Sammanfattning
Text: Arne Hellberg. Foto: SMAD
Årets andra provning hölls i Borlänge då vi genom samarbete med SMAD fick möjlighet att
delta på en provning ledd av Folke Andersson, chief blender på Vin & Sprit AB (V&S).
Förutom att han är ansvarig för blandningen av V&S alla whiskys så är han även ansvarig för
blandningen av Grönstedts Cognac.
Provningen lockade sammanlagt hela 108 deltagare vilket även var rekord för SMAD. Från
Avesta blev vi till slut 34 personer, av de 35 platser vi hade till förfogande. På bussresan till
Borlänge bjöd förening på V&S nyhet Moh’r och lotteriet som ordnades hade en flaska
Moh´r som högvinst.

som synes, trångt om saligheten…

Föredrag och Provning
Temat för provning var Part Nan Angelen (PNA) vilket betyder änglarnas andel, dvs de 2%
som avdunstar varje år från fatet. Det är också namnet på Folke Anderssons serie exklusiv
whisky som V&S lanserade en gång per år med start i april 1998. Därefter ökade man takten
något och man har nyligen lanserat den elfte utgåvan i serien PNA. Enligt Folke är dock
framtiden oviss och det är möjligt att serien kommer att upphöra trots att det finns en hel del
whisky av hög kvalitet i V&S ägo. Noteras bör att denna serie endast säljs i Sverige varför den
blir extra unik.
Kvällen provning bestod av de fem senast i PNA-serien. Folke berättade om var och en av
sorterna som provades och efteråt fick vi en frågestund som handlade om allt från hur länge en
flaska kan bevaras sedan den öppnats till varför PNA nr 5, Inchmurrin 1967, är förpackad i ett
stålrör emedan de andra är förpackade i vita stilrena kartonger!
Det som provades under kvällen var följande,
Whisky / Procent
Antal flaskor
Banff 1975, 43%,
863 flaskor
Fettercairn 25, 43%,
2224 flaskor
Glenugie 1973, 43%, 538 flaskor
Tomatin 1962, 42.6% 1428 flaskor
Glenesk 1971, 46.6%, 662 flaskor

Buteljerad när
Hösten 2002
Våren 2003
Hösten 2003
Våren 2004
Våren 2005

Folke i berättar- och provar-tagen

Pris
985 SEK
740 SEK
1130 SEK
1560 SEK
946 SEK

Omröstningsresultat:
Det var en bra provning med mycket jämn kvalité på whiskyn. Även omröstningen
om kvällens bästa var jämn men Glenugien vann knappt.
Avslutning och hemresa
Under bussresan hem till Avesta diskuterades provningen flitigt och vi kunde konstatera att
samarbetet med SMAD fungerade utmärkt vilket gör att liknade samarrangemang lär komma
på fråga vad tiden lider.
Noterat 2006-04-03:
En utförlig artikel om PNA-serien finns i tidningen Allt om whisky, nr2, 2005.

