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Text: Arne Hellberg. Foto: Arne Hellberg / Bo Karlsson
Årets sommarprovning var inte som vanligt. De tre senaste somrarna har vi haft en whiskyprovning kombinerad
med en fantastisk grillbuffé från Big Bad Wolf BBQ. Denna sommar prövades något nytt där föreningen
arrangerade en resa kombinerad med provning tillsammans med Viking Line.
Temat för provningen var Sommarkryssning
Provningsledare var Joakim Altervall, Symposion

Om rese- och provningsarrangemanget
Tanken med att göra en resa med Viking har funnits hos styrelsen ett tag. Genom Hans kontakter med Kurt
Blomkvist, så utarbetades en praktisk lösning för en sommarprovning på Viking Rosella. Kurt är tax-free chef för
Rosella, men är kanske mer känd som den som ligger bakom arrangemanget Viking Whisky Fair, då Viking
Cinderella omvandlas till en flytande whiskymässa en gång per år, vanligen i januari/februari.
En grundtanke i upplägget var att AWS skulle ha egen buss hela vägen fram och tillbaka. Ett tag såg det ut att
behövas två bussar men när anmälningarna avstannade så fann man att man kunde klara sig med en buss.
Vi hade några medlemmar som anslöt direkt från Stockholm så det gjorde att vi kunde vara 50 på bussen (fullsatt)
och totalt 54 på provningen.
En annan grundtanke var att man skulle kunna anmäla en gäst utan extra kostnad. I erbjudandet kunde man
också välja om man vill prova whisky eller vin. Många medlemmar genomföra resan med sin respektive, vilket
också var en av tankarna bakom möjligheten att ta med gäster på detta sätt. Fördelningen blev 36 whiskyprovare
och 18 vinprovare.
Deltagare med e-postadress fick också en lista med whiskysortimentet på Viking Rosella med den whisky vi
skulle prova markerad. Då fanns möjligheten att planera eventuella inköp i tax-free butiken i lugn och ro
hemmavid. För de som ville fanns också motsvarande sortimentlista från Viking Cinderella att titta på. Om man
önskade köpa något som fanns Cinderella men inte fanns på Rosella så skulle Kurt kanske kunna ordna det om
han fick besked om det i tid. Därmed var allt förberett och klart för själva resan.

Viking Rosella

Innan Provningen
10:45 var det samling på Avesta Busstation och när avprickningen var klar konstaterades det att alla var på plats
och det var då bara att i strålande solsken rulla iväg mot Kapellskär. Bussen gjorde inget stop för mat eller fika på
vägen så deltagarna hade ombetts att planera matintaget så att man åt innan eller hade med sig proviant på
bussen.
Väl på plats i Kapellskär så fick vi en stund att sträcka på benen och gå på toaletten innan båten anlände.
Så fort den var klar fick vi som första bil (buss) åka ombord och parkera. Därmed kom vi snabbt och smidigt
ombord på båten. Några av oss han ta en öl och/eller äta något lätt i caféet innan det var dags för provning 15:00.
Konferensdelen var uppdelad i två rum där vin- och whiskyprovarna fick ta plats.
Vinprovningen tas inte upp i denna sammanfattning. Vi noterar dock att den inte blev riktigt som det var planerat.
Provningen i sig var bra genomförd, men det blev andra viner än de italienska vilka det var informerat om.
Provningsledaren fick med relativt kort varsel förbereda sig och göra så gott han kunde efter de ändrade
förutsättningarna. Vi har ändå uppfattat det som att provnigen var lyckad trots förändringarna.

Föredrag och Provning
Whiskyprovningen hann precis inledas med att vår provningsledare Joakim Altervall presenterade sig själv innan
det kom en hel del utrop i båtens högtalare om än det ena och det andra. Vi fann det nog mest som ett roande
element och Joakim fick vänta in en paus i utropen för att fortsätta. Joakim arbetar för Symposion och har en
bakgrund som lärare, så han passade på att hota oss med ett läxförhör efter provningen ☺
Joakim arbetade sig igenom provningen med en tidsaxel i tankarna, varifrån han kopplade ihop olika händelser i
den skotska whiskyhistorien med den whisky vi skulle prova. Joakim skötte sig bra och höll provningen på en
lagom nivå. Det var några deltagare som gärna ser Joakim på en provning i Avesta framöver. Styrelsen har
noterat önskemålet och ska se om det går att få till på något sätt.

En trio inför provningen: Hans Sundquist (AWS), Kurt Blomkvist (Viking), Joakim Altervall (Symposion)

Det var informerat att vi skulle prova fyra sorter på provningen men något sätt så hade vi ändå fem glas framför
oss när vi satte oss ned inför provnigen. Det var det ingen som klagade på ☺

Whiskyn upphälld och klar inför provnigen – Foto: Bo Karlsson

Det första glaset
Joakim pratade lite om destilleriet Littemill och hur landet låg till när det startades.
Prov 1 – Littlemill 1989
Littlemill 1989 - 22 år, 52,2%
Buteljerad av Whisky Agency under etiketten Liquid Sun.
Se sammanfattningen från provning 64 för mer information om det företaget.
Destillerad 1989, buteljerad 2011.
255 flaskor buteljerades.
Har lagrats på refill sherryfat.

Det andra glaset
Joakim berättade lite kort om destilleriet och pratade också om hur whiskyproduktionen ofta får stoppas vid krig
och andra nödsituationer eftersom man då behöver kornet för bröd och livsmedel. Mortlach var dock ett undantag
under andra världskriget när man fick fortsätta producera whisky under krigsåren, förutom året 1944.
Whisky var en viktig exportprodukt som drog in pengar till statskassan, så en viss produktion ville
premiärministern Winston Churchill ändå ha igång.

Prov 2 – Mortlach 1988
Mortlach 1988 - 22 år, 56,6%
Buteljerad speciellt för Viking Line av Gordon & MacPhail.
Se sammanfattningen från provning 42 för mer information om företaget.
Destillerad 1989-11-02, buteljerad 2011-10-01.
258 flaskor buteljerades.
Har lagrats på refill sherry hogshead. Fat nummer 4351.

Tredje glaset
Joakim berättade om Japansk whisky och hur det började med grundaren Masataka Taketsuro som var med att
under 1920 och 1930-talet.bygga upp först Suntory och därefter Nikka, de två största whiskydestillerierna i
Japan. Se gärna sammanfattningen från provning 27 för mer information om Taketsuro och Nikka.
Det vi provade var nu inte den planerade Nikka All Malt utan en blend som heter Nikka from the barrel och har
vunnit stor uppskattning och många priser.

Joakim Altervall dokumenterade provningen från sitt håll - Foto: Bo Karlsson

Prov 3 – Nikka from the barrel (Blended)
Nikka from the barrel, 51,4%
Detta är en blandning av grain- och maltwhisky från destilleriet Miyagikyo and
maltwhisky från destilleriet Yoichi. Whisky blandas och får sedan ligga på fat
ytterligare en tid innan den buteljeras.
Nikka from the barrel har funnit i Japan sedan 1985. Whiskyn anses vara mellan
8 – 12 år och innehåller ungefär 50% grain- och 50% maltwhisky.

Det fjärde glaset
Här fick vi veta lite om Benromach och hur Gordon & MacPhail, som är den kanske mest kända buteljeringsfirman
i Skottland, tagit över det nedlagda destilleriet, rustat upp och införskaffat utrustning och sedan startat igång
produktionen igen, nu med inriktning att göra whisky som ett hantverk, så som man gjorde förr.
Prov 4 – Benromach 1981
Benromach 1981 – 29 år, 56%
Buteljerad speciellt för Viking Line.
BILD SAKNAS

Destillerad 1981-11-12, buteljerad 2011-10-04.
245 flaskor buteljerades.
Har lagrats på refill sherry hogshead. Fat nummer 1281

Det femte glaset
Det femte glaset var ett extra glas som innehåll Benromach 10 år, vilket är destilleriets standardutgåva.
Prov 5 – Benromach 10 år
Benromach 10 år, 43%
Destilleriet stängdes av de tidigare ägarna 1983.
Benromach ägs sedan 1993 av Gordon & MacPhail.
Produktionen återupptogs 1998
Benromach 10 år lanserades 2009.
För den här buteljeringen låter man 9-årig Benromach som lagrats på
bourbonfat (80%) och 9-årig Benromach lagrad på sherryfat (20%) lagras
ytterligare ett år tillsammans på ett first-fill sherryfat (oloroso).

Joakim förklarade också att 25% av alla livsmedel som säljs från Storbritannien är whisky (whisky räknas tydligen
som livsmedel). Då förstår man kanske lite mer hur viktig man anser att whiskyindustrin är för dem.
Därmed var provningen avslutad och vi tackade Joakim med en varm applåd.

Efter Provningen
Nu fanns det tid att gå till Tax-free innan maten och det var många som passade på att handla redan nu.
Maten var en buffé inkluderandes förrätt, huvudrätt, efterrätt, ostbricka och kaffe. Som alltid när det är större
sällskap som ska äta samtidigt så blir det en del köande till maten, men alla verkade ha ätit sig mätta och var
nöjda när mattiden var över.
Nu fanns det åter en liten stund för en tur till caféet eller tax-free butiken innan det var dags att ta sig till bussen
på bildäck. Redan på provningen hade vi fått beställningsformulär där man kunde fylla i om man ville ha inköp av
vissa varor, främst plattor med öl, levererade direkt till bussen. Denna service var det några som utnyttjade.
Vi tror nog att ”Kurre” var nöjd med försäljningen då det var många som köpte på sig intressant och god whisky.
Utbudet i Tax-free var nog för många förvånansvärt bra.
När allt var inpackat och deltagarna var inräknade kunde bussen åka av färjan och därefter direkt ta sikte på
Avesta. Även på hemvägen gjordes inga stopp förrän det var dags att släppa av deltagare i Karlbo, Krylbo och
Avesta.
Bussfärden hem gick bra även om det var mulet och regn mest hela vägen. Kring 22:30 var vi i Avesta igen efter
en intensiv dag med buss och färjeresa, mat och provningar.
Trots ett relativt kompakt program så kändes upplägget rätt så lyckat och det är därmed möjligt att det planeras
någon mer provningsresa med Viking Line framöver.

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

Littlemill 1989
Mortlach 1988
Nikka from the barell
Benromach 1981
Benromach 10 år

Antal
1:a
18
1
9
6
3

Antal
2:a
7
7
14
4
5

Antal
3:a
3
7
11
5
6

Total
poäng
71
24
66
31
25

Kvällens vinnare blev Littlemill 1989 med Nikka form the barell som klar två, inte alls långt från 1:a platsen.

Lotteri och avslutning
Inget lotteri anordnades i samband med denna provning.
Maten var Viking Lines buffé med förrätter, huvudrätter, efterrätter och ostbricka.

Källor och hänvisningar:
•
•

Provningen
www.symposionhot.com

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

Littlemill 1989
Viking Line
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

122 Euro (70 cl) **
Alkoholhalt 52,2%

Mortlach 1988
Viking Line
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

115,30 Euro (70 cl) **
Alkoholhalt 56,6 %

Nikka from the barrel
Viking Line
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

37,50 Euro (50 cl) **
Alkoholhalt 51,4 %

Benromach 1981
Viking Line
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

184,20 Euro (70 cl) **
Alkoholhalt 56 %

Benromach 10 år
Viking Line
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

499 SEK (100 cl)
Alkoholhalt 43 %

** = Priserna i Euro är att se som cirkapriser då kursen gentemot SEK varierar över tiden

