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Sammanfattning
Text: Arne Hellberg, Bilder: Arne Hellberg m fl.

Årets sista provning hölls lördagen den 1:a december i Korskrogens Bygdegård. Provningstemat denna hade
rubriken GlenDronach och provningsledare var Staffan Sjöholm, Nigab.
Provningen hade 132 deltagare, varav 14 hade valt småflaskor. Antalet platser utökades från 105 till 120 på plats
och

Generell information
Styrelsen informerade kortfattat deltagarna om
• Utrymningsvägar/Avdukningshjälp
• Provning 107, 2019-02-09, med tema SWF-buteljeringar
• AWS program för 2019 kommer att skickas ut under december.

Föredrag och Provning
Staffan Sjöholm presenterade sig själv och förklarade att han arbetar som snickare egentligen, ”så om ni får höra
några konstigheter så är det därför”. Staffan var hos oss får fem år sedan och hade då med sig Stewart
Buchanan för en provning med Glendronach och Benriach. [ AWS Not: Provning nr 62, 2012-09-07 ]
Vi fick veta lite om ägarna, Benriach Distillery Company Ltd. Det började med att Billy Walker tillsammans med
två sydafrikaner, Geoff Bell och Wayne Keiswettersom är duktiga på vin, köpte Benriach av Chivas/Pernod Ricard
för £6 000 000 i april 2004. Affären gjordes upp på en pub och Billy fick förklara för frun hemma att han precis
köpt ett destilleri. År 2008 gör han om samma sak då även Glendronach köps av Pernod Ricard och sedan under
2013 köps även Glenglassaugh. Billy Walker har, tillsammans med andra investerare, också gått in och köpt
Glenallachie.

Staffan Sjöholm

Staffan poängterade också att Glendronach är från regionen Eastern Highlands.
Stewart Buchanan var tidigare destillerichef, och är nu en global ambassadör för företagets whisky. När Stewart
var i Avesta senast tog det väldigt lång tid tills det var dags att prova det första glaset. Vi skulle inte göra om det
misstaget denna gång 😊. Detta är den enda standardbuteljeringen vi kommer att prova i kväll, då övriga glas
kommer från olika specialbuteljeringar.

1 – GlenDronach, 12 år
GlenDronach 12 år, 43 %
Fat: Lagrad i sherryfat, både Oloroso-fat och Pedro Ximinez-fat.

När det gäller sherry fick vi också veta att det är ett förstärkt vin med mycket socker och hög alkoholhalt, där PX
(Pedro Ximinez) är det fylligaste och sötaste med koncentrerad doft och smak medan Oloroso är den näst
fylligaste. Staffan visade att man inte kan avgöra på färgen om whiskyn är lagrad på Oloroso eller PX.
Staffan ansåg att detta var den bästa whiskyn idag, så här långt. Han frågade också om vi brukade ha vatten i
whiskyn och förklarade sedan att man kan dricka whiskyn på tre sätt, med vatten, utan vatten eller som vatten 😊.
Efter att ha visat lite bilder från destilleriet var det sedan var det dags för glas nummer 2.

2 – GlenDronach, 2002, 10 år
GlenDronach 2002, 10 år, 55,6 %
Destillerad: 2002-07-02
Buteljerad: 2013-06
Fat: Pedro Ximinez Sherry Puncheon
Fatnr: 1988
Antal flaskor: 664

Den är bara tio år men ”man känner att det drar till i luggen” sa Staffan.
Medan vi avnjöt whiskyn så fick vi lite årtal som kunde vara bra att känna till.
1826 grundades Glendronach,
Vi fick nu höra hur grundaren James Allardice reste till Edinburgh för att sälja sin whisky, vilket inte gick så bra
eftersom alla krogarna redan hade sin leverantör av whisky. Bedrövad gick han omkring på kvällen och fick
kontakt med några glädjeflickor som han lät smaka av sin whisky. Dom tyckte den var bra och ville hjälpa honom
så när någon av dem hamnade vid en bardisk så frågade de efter just Glendronach, vilket barägaren då inte
hade. Med sådan efterfrågan så fick han ju sälja sin whisky till slut. Glendronach har sedan några år tillbaka en
18-åring som heter just ”Allardice” till minne av denne man.

1830 så ingick Glendronach i Teacher blend.
1837 så brann destilleriet ner
1842 gick man i bankrutt och Walter Scott och George Smith tog kontrollen.
1860 hade destilleriet expanderat så att man tillverkade mer whisky än något annat destilleri i Skottland.
1920 tas destilleriet över av Kaptenen Charles grant, sonen till grundaren av Glenfiddich, vilket kostade £9000.
1960 köps destilleriet av Teachers.
1967 utökade man kapaciteten från 2 till fyra pannor.
1996 – 2002 Destilleriet lades i malpåse.
2005 köps destilleriet av Chivas
2006 som sista destilleri i Skottland slutar man med koleldning av pannorna.
2008 köps destilleriet av Billy Walker

Några äldre etiketter med Glendronach

Efter dessa årtal och berättelser kring dem var det dags för nästa glas.

Återigen är det en whisky med fatstyrka. Detta är den sjätte i en serie, där det nu har utkommit en sjunde.
3 – GlenDronach, Batch 6
GlenDronach Cask Strength Batch 6, 56,1 %
Fat: Pedro Ximinez och Oloroso sherryfat

Staffan förklarade att det brukar vara ca 65% olorosofat och 35% PX-fat i de här buteljeringarna.
Han fick frågan om hur många flaskor som ges ut av dessa buteljeringar, Staffan kunde inte ge något exakt svar
då destilleriet inte har givit ut den informationen, men han gissar på mellan 10 – 15 000 flaskor.
Det diskuterades lite om pepprighet och kring doft och smak. Staffan frågade helt enkelt hur man ska beskriva får
någon hur exempelvis kanel luktar. Kan man det? Om man ska fråga någon om en doft så ska man fråga en
kvinna eller ett barn.
Var ligger då Glendronach? Jo i en region som heter Eastern Highlands, dvs de östra högländerna.
Man ligger alltså inte i Speyside som man lätt kan tro. Destilleriet ligger 10 miles nordost om Huntley och har
destillerierna Macduff, Glen Garioch och Ardmore som ”grannar”.

Glendronach på kartan

Efter lite bilder på och samtal om jäskar och annat så var det nu dags att prova det fjärde glaset.
Den här buteljeringen har gjort för en herre som heter Thomas Krüger, som driver företaget Whisky Auction.
Det har gjorts tre buteljeringar för Whisky Auction, och det här är den tredje,
4 – GlenDronach, 2003, 11 år
GlenDronach 2003, 11 år, 57,1 %
Destillerad: 2003-03-24
Buteljerad: 2014-10
Fat: Pedro Ximinez Sherry Puncheon
Fatnr: 4120
Antal flaskor: 648

Stefan pratade om de fyra pannorna och att de jobbar i par, men att man tar foreshots från pannorna efter olika
tid (efter 10 respektive 18 minuter), varför kan man fråga sig, eftersom pannorna är identiska och av samma
storlek Stefan sa att ”det bara är så”.
Han berättade att det är väldigt varm vid pannorna, utom under Silent Season, då man stänger ner anläggningen
för underhåll.

Pannorna på Glendronach

Från pannorna var det så dags att gå vidare med nästa whisky.

5 – GlenDronach, 1989, 21 år
GlenDronach 1989, 21 år, 53,5 %
Destillerad: 1989-11-09
Buteljerad: 2011-10
Fat: Pedro Ximinez Sherry Puncheon
Fatnr: 3314
Antal flaskor: 491

Det diskuterades sedan lite om man ska värma sin whisky eller inte. Stefan menar att det ger stor skillnad, precis
som om man tillsätter vatten eller inte.
Efter att ha smakat glas fem sa Stefan efter ett tag att ”det här är kärlek på flaska”.
Sedan tittade vi lite på lagerhusen. GlenDronach har totalt sex lagerhus som innehåller ca 35 000 fat. Tre av
lagerhusen är traditionella lagerhus med jordgolv (”dunnage”) och fat som ligger på varandra i upp till tre lager
medan tre är av typen ”höglager” där faten placeras i hyllor.
Av alla fat i lagret är ca 80 till 90% av faten sherryfat. Det finns fat i lagret från 1968 till 1996, samt från 2002 och
framåt.
Stefan visade nu en bild med en gammal etikett. Han pekade ut att det på etiketten faktiskt står ”Most suitable for
medicinal purposes”, dvs ungefär ”mycket lämplig för medicinska ändamål”.

Gammal etikett (Läs den mindre svarta rutan)

Han undrade om det vara några som varit på Glendronach, och frågade sedan - Hade ni bra väder?
De som varit där svarade ”Ja”, och Stefan frågade då – Spelade det någon roll? -Nej 😊
Nästa whisky på tur visade på en lite annan sötma menade Stefan, då den var lagrad på fat som innehållit
Oloroso sherry.

6 – GlenDronach, 1993, 18 år
GlenDronach 1993, 18 år, 54,9 %
Destillerad: 1993-01-15
Buteljerad: 2011-10
Fat: Oloroso Sherry Butt
Fatnr: 1
Antal flaskor: 509

Stefan pratade om svårigheten att rulla fat så att de hamnar rätt, men öppningen uppåt, när man rullar dem i
lagerhusen. Han visade också bilder på eldstaden där man förr eldade.

Sedan var det dags för kvällens sista glas.

7 – GlenDronach, 1994, 19 år
GlenDronach 1994, 19 år, 58,4 %
Destillerad: 1994-01-28
Buteljerad: 2013-05
Fat: Oloroso Sherry Butt
Fatnr: 101
Antal flaskor: 628

Staffan tackades för provningen med en stor applåd och förärades därefter föreningens mörksugga.

Lite bonusinformation
Under provningen meddelade Staffan att GlenDronach hade vunnit Maltwhisky-VM som genomfördes samtidigt
med provningen.
Läs gärna mer om det här, https://whiskyspot.com/mastarna-ar-longmorn-glendronach-kilchoman/

Provningens flaskor uppställda på rad

Omröstningsresultat:
Kvällens bästa whisky röstades fram genom handuppräckning. Man röstar på vilket glas som deltagarna anser
kommer på 1:a, 2:a och 3:e plats. Rösterna viktas sedan så att en röst för första platsen ger 3 poäng, en andra
plats ger 2 poäng och tredje ger 1 poäng. Vinnare är den whisky som får flest poäng totalt.

Prov

Whisky

Prov 1
Prov 2
Prov 3
Prov 4
Prov 5
Prov 6
Prov 7

GlenDronach 12 år
GlenDronach 2002, 10 år
GlenDronach Batch 6
GlenDronach 2003, 11 år
GlenDronach 1989, 21 år
GlenDronach 1993, 18 år
GlenDronach 1994, 19 år

Antal
1:a
0
7
0
10
51
20
17

Antal
2:a
0
12
1
7
19
36
30

Antal
3:a
6
17
11
14
15
20
21

Total
poäng
6
62
13
58
206
152
132

Kvällens klara vinnare var GlenDronach 1989, 21 år. Andra platsen togs av GlenDronach 1993, 18 år med
GlenDronach 1994, 19 år på den tredje. Övriga flaskor var väl distanserade i detta fält. Överlag var det mycket
bra whisky där många fann det svårt att bestämma rangordningen.

Lotteri och avslutning
Föreningen genomförde ett sedvanligt lotteri innan provningen avslutades. Det var 45 deltagare som stannade
kvar och åt mat. Kvällens meny var mustig köttgryta med sås, potatis och grönsaker, kaffe och kaka

Källor och hänvisningar:
•
•

Provningen
Provningsledarens underlag

Sammanställning över provad whisky:
Glendronach 12 år
459 SEK (70 cl),
Nr 425
Alkoholhalt 43 %
Färg
Mörk, gul färg.
Doft
Nyanserad, maltig doft med tydlig fatkaraktär, inslag av torkade aprikoser, halm, vaniljfudge,
ljunghonung och pomerans.
Smak
Nyanserad, maltig smak med tydlig fatkaraktär, inslag av torkade aprikoser, örter, vanilj,
macadamianötter, honung och apelsin.
Glendronach Oloroso and PX Sherry Casks Batch 6
Slutsåld på SB. Batch 7 finns fortfarande
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

799 SEK (70 cl), SB 2017
Alkoholhalt 56,1 %

Glendronach PX Sherry Puncheon 2003 / 11 år via
Kruger.
Slutsåld
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

700 SEK (70 cl), Privatimport Tyskland 2016

Glendronach PX Sherry Puncheon 2002 / 10 år
Slutsåld
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

1199 SEK (70 cl), SB 2013
Alkoholhalt 55,6 %

Glendronach Oloroso Sherry Butt 1994 / 19 år
Slutsåld
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

1499 SEK (70 cl), SB 2013
Alkoholhalt 58,4 %

Glendronach Oloroso Sherry Butt 1993 / 18 år
Slutsåld
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

1289 SEK (70 cl), SB 2012
Alkoholhalt 54,9 %

Glendronach PX Sherry Puncheon 1989 / 21 år
Slutsåld
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak
Notering saknas

1409 SEK (70 cl), SB 2012
Alkoholhalt 53,5 %

Alkoholhalt 57,1 %

