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Text: Arne Hellberg
Direkt efter årsmötet var det dags för årets första provning. Den här gången var det Hans Sundquist, AWS, som
höll i den eftersom temat var buteljeringar från Svenska Whiskyförbundet (SWF).
Provningen var fullsatt med 122 deltagare varav 7 gäster. 7 medlemmar valde småflaskor.

Generell information
Innan provningen drog igång informerade styrelsen kortfattat deltagarna om
• Dalabuteljering
o Tilldelning och planerad leverans.
• Ändringar i programmet för 2013
o Springbank-provningen i April utgår
o Rom-provning av Ron Zacapa tillkommer 16/4
o Sommarprovningen blir en kryssning med provning och mat.

Föredrag och Provning
Hans förklarade temat för kvällens provning och visade upp vad vi skulle prova under kvällen. De fyra vi ska
prova sist är buteljerade vid fatstyrka medan de två första har vattnats ner till 46%.
Därefter gick han raskt in på den första whiskyn och lite gav lite korta bakgrundsfakta.
För Mannochmore så finns det få originalbuteljeringar men den är också ovanlig bland oberoende buteljerare. På
systembolaget fanns det en enda utgåva av Mannochmore att köpa, och det fanns nyligen bara tre flaskor kvar av
den. Mannochmore finns i Diageos serie Flora & Fauna, från vilken vi provade en del andra destilleriutgåvor från i
samband med sommarprovningen 2012 (provning nr 61). Diageo har också för några år sedan gett ut en 18-årig
Mannochmore i sin lansering av vad de kallar Special Releases.
Hans frågade sedan om likheten mellan Madonna och Mannochmore, och svaret var kanske inte helt självklart,
vilket visades sig genom att en deltagare ville ge Hasse ”rött kort” för att det var så långsökt ☺
Vi fick också veta att AWS tillsammans med SMAD i Borlänge är de föreningar som de senaste åren beställt flest
flaskor från SWF.

SWF logotyp – vilken återfinns på alla buteljeringar.
För de här höstbuteljeringarna, som ses som SWF standarbuteljeringar, har på senaste tiden leverantören gått
med på att slå ihop så många fat som behövs för att SWF ska kunna leverera det antal flaskor som beställts.

Prov 1 – SWF 14 – Mannochmore 1991 / 20 år
SWF 14 – Mannochmore 1991, 20 år, 46,0 %
En specialbuteljering för SWF, hösten 2011.
Har lagrats på olika fat som sedan blandats ihop.
Faten har varit 3 olika sherry butts.
Buteljerare: Gordon & MacPhail
1968 flaskor buteljerades varav 120 gick till AWS och dess medlemmar.
Buteljen har två olika etikettsidor

Hans tror att det är refill sherry butts som använts eftersom den inte har den typiska sherryfatskaraktären som
annars borde ha funnits här.

SWF - bakgrund och aktiviteter
Vi fick veta att 10 whiskyklubbar bildade Svenska Whiskyförbundet (SWF) i oktober 2003. Det skedde faktiskt
helgen innan Avesta Whiskysällskap (AWS) bildades. Nu har sammanslutningen 175 klubbar och de klubbarna
har 7363 medlemmar. De erbjudanden som skickas ut går alltså till 175 klubbar, så det är ganska många som
slåss om de här buteljeringarna.
Medlemsavgiften för AWS för att vara med i SWF är i nuläget 900 kr per år. Det är alltså inga stora mängder som
klubbarna betalar utan de aktiviteter som genomförs inom SWF ska finansiera sig själva.
De aktiviteter som SWF genomförs är,
Whisky Convention
En träff för medlemmarna inom SWF. Förra årets Whisky Convention hade 260 deltagare (max) från 40 klubbar.
Där ingår oftast två provningar med 5-6 whisky i varje samt intervjuer och presentationer från destillerierna.
SWF-buteljeringar
De presenteras under provningens gång.
Provnings-turnéer
Man arrangerar provningsturnéer där representanter från destillerierna reser runt i flera dagar till olika klubbar.
AWS har nyttjat detta för bl.a. provningar med Glenfiddich, Glengoyne, Suntory, Gordon & MacPhail och
Cooleys. SWF brukar arrangera 5 – 10 turnéer per år där det kan också finnas minimikrav på antalet deltagare
(ofta mellan 50 – 70).
Årets Whiskykrog
En utmärkelse som ges ut till krogar och restauranger som har bra sortiment och engagemang för whisky.
Utbildningar
Man har startat utbildningar för utbildningsledare som i sin tur ska kunna hålla utbildningar för medlemmarna.
Arne har gått utbildningen så vi återkommer med mer om utbildning för medelmmarna senare.

Hasse rekommenderade att man tittar in på SWFs hemsida, www.svenskawhisky.se och skaffar sig en inloggning
där.
Kvartalsbreven från SWFs ordförande lägger AWS upp på sin hemsida. De finns också SWFs hemsida.

Sedan var det dags för whisky nummer två.
För Glenfarclas finns det många utgåvor från destilleriet och man kan också hitta en del från oberoende
buteljerare, men då under andra namn såsom Blairfindy, Finest Speyside etc.
De har gett ut en serie med årgångswhisky under namnet Family Cask där man började med 42 fat (och nu är
uppe i 105) som buteljerats som single cask i olika batcher för olika årgångar.

Prov 2 – SWF 16 – Glenfarclas 2000 / 12 år
SWF 16 – Glenfarclas 2000, 12 år, 46,0 %
En specialbuteljering för SWF, hösten 2012
Har lagrats på olika fat som sedan blandats ihop.
Faten har varit 2 olika sherry butts och 2 olika refill sherry hogshead.
2232 flaskor buteljerades varav 144 gick till AWS och dess medlemmar.
Buteljen har två olika etikettsidor

SWF - buteljeringar
SWF har genomfört 17 buteljeringar hittills. Från 2004 har man buteljerat till hösten med styrka 46% som
standard. Sedan 2008 har på våren också haft en mer exklusiv buteljering från enskilda fat och till fatstyrka.
Det var inte så lätt att ordna buteljeringar i början. Man ska få fram fatprov och efter att man bestämt sig så ska
man ordna importen. Hela fatet behövde köpas. Systembolaget var mycket trögare i hanteringen på den tiden.
Den som skötte detta i början var Bernt Sjödin.
Tågordningen för en buteljering är
• Val av leverantör
• Få hem fatprover för utvärdering
• Bestämma vilken sort man vill buteljera
• Gå ut med erbjudande
• Samla in resultat från anmälningar och buteljering och eventuellt genomföra kvotering
• Beställning till och leverans från leverantör (kan ta mellan 4 mån och ett år)
• Per klubb: Hämta leverans på systembolaget och ordna utlämning
• Uppföljning av leveranser och utlämningar (då det händer att Systembolaget eller klubbar gör fel)

Bruichladdich har varit oberoende fram till nu då de nyligen köptes upp av Remy Contreau. Destilleriet gör många
orginalbuteljeringar. Man har nu tre whiskymärken man arbetar med. Bruichladdich som nu förkortas ”The
Laddie”, Port Charlotte och Octomore.
Octomore anses som världens rökigaste whisky.
Både Port Charlotte och Octomore finns nu i en utgåva som 10 årig whisky.
Hans visade också upp en bild på pannan Ugly Betty och förklarade att den kommer från destilleriet Inverleven
och at den nu används för att göra Gin.
Vi fick också se exempel på lagring av tunnor på högkant på pall och Hans hade lite synpunkter den typen av
lagringssätt. Troligtvis är det ung whisky som ska hamna i blended whisky som lagras på detta sätt.

Prov 3 – SWF 15 – Bruichladdich 1991
SWF 15 – Bruichladdich 1991, 25 år, 47,0 %
En specialbuteljering för SWF, våren 2012
Har lagrats på fat av typen bourbon fram till 2009 och därefter på vinfat från
Bodega Callejo i Spanien.
309 flaskor buteljerades varav 22 gick till AWS och dess medlemmar.

Efter detta glas var det dags för en paus. Efter den var det dags att titta närmare på nästa glas.

Tormores är ett kapacitetsmässigt stort destilleri där det mesta går till blends, där Long John är storsäljaren.
Det finns ytterst få destilleributeljeringar och den är inte vanligt att hitta den från oberoende buteljerare heller.
Prov 4 – SWF 9 – Tormore 1984
SWF 9 – Tormore 1984, 25 år, 57,9 %
En specialbuteljering för SWF, våren 2009
Har lagrats på fat av typen bourbon barrel.
188 flaskor buteljerades varav 11 gick till AWS och dess medlemmar.
Buteljen har två olika etikettsidor

SWF – buteljeringar - utgåvor
Följande har buteljerats av SWF, (fet stil = de vi provade denna kväll)
• Nr 1 Clynelish 1991 (50 cl)
2004 – höst 43%
• Nr 2 Linkwood 1991 (50 cl)
2005 – höst 46%
• Nr 3 Pultney 1989
2005 – höst 46%
• Nr 4 Laphroaig 1999
2006 – höst 46%
• Nr 5 Ardmore 1992
2007 – höst 46%
• Nr 6 Tamdhu 1994
2007 – höst 46%
• Nr 7 Benriach 1989
2008 – vår
60,0%
• Nr 8 Edradour 1997
2008 – höst 46%
• Nr 9 Tormore 1984
2009 – vår
57,9%
• Nr 10 Bunnahabhain 1997
2009 – höst 46%
• Nr 11 Tomatin 1983
2010 – vår
54,5%
•
Hakushu 1992
2010 – vår
62%
• Nr 12 Glendronach 1994
2010 – höst 46%
• Nr 13 Cail Ila 1984
2011 – vår
55,8%
• Nr 14 Mannochmore 1991
2011 – höst 46%
• Nr 15 Bruichladdich 1991
2012 – vår
47%
• Nr 16 Glenfarclas 2000
2012 – höst 46%

374 flaskor
316 flaskor
275 flaskor
827 flaskor
209 flaskor
775 flaskor
261 flaskor
1154 flaskor
188 flaskor
1638 flaskor
288 flaskor
168 flaskor
1392 flaskor
172 flaskor
1968 flaskor
306 flaskor
2232 flaskor

(exklusiv)
(flera fat)
(exklusiv)
(flera fat)
(exklusiv)
(exklusiv)
(flera fat)
(exklusiv)
(flera fat)
(exklusiv)
(flera fat)

Tomatin har skaplig kapacitet men körde inte för fullt under 2012. Här finns det japanska ägare. Det finna några
destilleributeljeringar och den är inte så vanlig hos oberoende buteljerare. De har en standard med 12, 15, 18 och
25 åringar samt en del trevliga årgångsbuteljeringar.

Prov 5 – SWF 11 – Tomatin 1983
SWF 11 – Tomatin 1983, 26 år, 57,9 %
En specialbuteljering för SWF, våren 2010
Har lagrats på fat av typen refill bourbon hogshead.
288 flaskor buteljerades varav 12 gick till AWS och dess medlemmar.

SWF – buteljeringar – kommande utgåvor
Följande är planerat att buteljerats av SWF,
• Nr 17 Springbank 2000
2013 – vår
• Nr 17 Benromach 2000
2013 – höst

??%
??%

ca 700 flaskor
ca 2000 - 3000 flaskor

Caol Ila har en del utgåvor och det finns rätt många utgåvor från oberoende buteljerare. De har också en utgåva
som heter ”Moch”.
De flesta destillerier kommer att komma med utgåvor som ges namn istället för årgångsbeteckningar, mycket för
att kunna blanda äldre och yngre whisky där kanske de äldre faten inte är så bra men genom blandning med
yngre whisky så får man nytta av dem ändå och man får ut en ganska billig produkt. Produktionen på 1980-talet
och tidigt 1990-tal var ganska låg och det som efterfrågas nu är äldre whisky. Priserna stiger och det är svårt att
få tag på bra äldre whisky.

Prov 6 – SWF 13 – Caol Ila 1984
SWF 13 – Caol Ila 1984, 26 år, 55,8 %
En specialbuteljering för SWF, våren 2011
Har lagrats på fat av typen bourbon hogshead.
172 flaskor buteljerades varav 12 gick till AWS och dess medlemmar.

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

SWF-14 Mannochmore 1991
SWF-16 Glenfarclas 2000
SWF-15 Bruichladdie 1991
SWF-9 Tormore 1984
SWF-11 Tomatiin 1983
SWF-13 Caol Ila 1984, 26 år

Antal
1:a
4
2
19
30
19
36

Antal
2:a
4
5
28
28
24
48

Antal
3:a
16
14
26
25
20
15

Total
poäng
36
30
139
171
125
219

Kvällens vinnare var SWF-13 Caol ila med SWF-9 Tormore som klar två.

Lotteri och avslutning
Föreningen genomförde ett sedvanligt lotteri där det bland priserna fanns tre Malt Whisky Yearbook 2013.
De som stannade kvar och åt mat fick njuta av porterstek med ljuvlig gräddsås, kokt potatis och varma grönsaker,
kaffe o kaka.

Källor och hänvisningar:
•

Föredraget och presentationen

Sammanställning över provad whisky:
Uppgifterna kommer från Systembolaget om inget annat anges.

SWF nr 9, Tormore 1984 (2009), 188 flaskor
Slutsåld, inköpt 2009
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

1185 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 57,9 %

SWF nr 11, Tomatin 1983 (2010), 288 flaskor
Slutsåld, inköpt 2010
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

1200 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 54,5 %

SWF nr 13, Caol Ila 1984 (2011), 172 flaskor
Slutsåld, inköpt 2011
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

1095 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 55,8 %

SWF nr 14, Mannochmore 1990 (2011), 1968 flaskor
Slutsåld, inköpt 2011
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

599 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 46 %

SWF nr 15, Bruichladdich 1991 (2012), 306 flaskor
Slutsåld, inköpt 2012
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

989 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 47,0 %

SWF nr 16, Glenfarclas 2000 (2012), 2232 flaskor
Slutsåld, inköpt 2012
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

599 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 46 %

