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Provningen hölls lördagen den 27:a augusti i Korskrogens Bygdegård. Provningstemat var Whisky så in i
Norden och provningsledare var Hans Sundquist, AWS. Provningen hade 79 deltagare, vara 9 hade valt
småflaskor.

Generell information
Innan provningen drog igång informerade styrelsen kortfattat deltagarna om
 Utrymningsvägar och Avdukningsrutin, där styrelsen som vanligt bad om frivilliga att hjälpa till.
 2016-10-15 Provning 93, blir en provning med tema ”Glenrothes”
 Whisky Convention, information om platser kommer när vi har besked från SWF.

Föredrag och Provning
Föreningens ordförande, Hans Sundquist, höll i dagens provning.
Han inledde med att prata lite om nya destillerier och att det är svårt att få överblick då det dyker upp många nya i
så många länder. Att titta i whiskybibeln Skotsk Whisky av Per Ellsberger, fungerar ju inte. Man kan dock få viss
information i Malt Whisky Yearbook och då i den senaste utgåvan för 2016. För de små destillerierna står det inte
alltid så många rader.
I boken framgår det att det finns många whiskydestillerier i Europa, Norden ej inräknat,
Land
Tyskland
Frankrike
Österrike
Schweiz
Holland
Spanien
Belgien
Tjeckien
Italien
Lichtenstein

Antal destillerier
38
24
12
9
3
2
2
1
1
1

Nu var det dags för provning och Hans berättade kort om de destillerier som finns i Norden mellan de olika
glasen.
Wannborga (Sverige)
Detta är ett destilleri som heter Wannborga Bränneri och Vingård, och ligger på Öland.
Det startades 2004.
Destilleriet har troligtvis en Holstein-panna som är en kombinerad enkelpanna och kolonnpanna. Man tillverkar en
hel del olika produkter i destilleriet såsom Gin, Snaps, Vodka, Äppelsprit, Vin. Att göra olika destillat är inte är
ovanligt vid små destillerier. Kapaciteten för whisky anses som mycket liten.
Det finns idag ingen whisky från Wannborga att tillgå på Systembolaget. Det fanns dock en fem-årig whisky för en
tid sedan. Sammanlagt har man släpp fem utgåvor. Wannborga säljer inte småfat.

1 – Wannborga - 4 år
Wannborga 4 år, 43,5%
Destillerad: 2007
Whiskyn är först lagrad i två år på stora bourbonfat, därefter överflyttat till
mindre fat för att slutligen lagras de sista månaderna på portvinsfat från egen
produktion.
Antal flaskor: 600 (50 cl)

Land
Island:
Norge:

Destillerier
Eimverk Destilleri, Reykjavik med startår 2012/2013.
Den Norske Brenneri
Arcus, startår 2009 (startade med whisky)
Myken, startår 2014

Audny (Norge)
Destilleriet heter Det Norske Brenneri, och ligger i Grinstad i Norge.
Det startade 1952 och man började med whiskytillverkning 2009.
Därmed var man det första whiskydestilleriet i Norge.
Destilleriet har en Holstein-panna som är en kombinerad enkelpanna och kolonnpanna.
Man tillverkar en hel del olika produkter i destilleriet däribland Whisky.
Kapaciteten för whisky anses som mycket liten.
Det Norske Brenneri säljer inte småfat.

2 – Audny Single Malt III - 4 år
Audny Single Malt III. 4 år, 46 %
Destillerad: 2007
Whiskyn är lagrat på sherryfat. Det är den tredje utgåvan, därav namnet.
Antal flaskor: 1000 (50 cl)
Namnet Audny kommer från det skepp SS Audny var kapten var farfar till
nuvarande destillerichefen Ole Putervold.

Land
Finland

Destillerier
Teerenpeli
Helsinki Distilling Company, startår 2014

Teerenpeli (Finland)
Destilleriet heter Teerenpeli, och ligger i Lahti i Finland
Det startade 2002 och har nu byggde ett nytt destilleri som blev klart 2015.
Dan-Peter Johansson berättade lite mer om destilleriet och ett besök där som han tillsammans med några till
genomförde ungefär en vecka före denna provning. Det gamla destilleriet används som ett test-destilleri medan
produktionen körs i det nya destilleriet. De producerar ca 40 000 liter per år och har släppt 16 utgåvor varav 14
med egen sprit, sedan starten. Med det nya destilleriet har de en kapacitet på ca 160 000 liter/år.

3 – Teerenpeli – 10 år
Teerenpeli. 10 år, 46 %
Buteljeringen släpptes 2015-10-10.
Fat: Lagrat på 85% bourbonfat och 15% sherryfat.

Mackmyra (Sverige)
Destilleriet heter Mackmyra, och ligger i Gävle i Sverige.
Det gamla destilleriet ligger i Mackmyra utanför Gävle medan det nya ligger i Gävle.
Mackmyra startade 1999 och har en kapacitet på 600 000 liter per år.
Destilleriet har en klassisk mäsk-, och spritpanna på respektive destilleri.
Mackmyra säljer småfat på 30 liter.
4 – Mackmyra TIO - 10 år
Mackmyra TIO, 10 år, 46,1 %
Denna buteljering erbjöds 2013 till fatägare, och har inte funnits att köpa på
Systembolaget.
Buteljerad 2014, orökigt recept.
Fat: Bourbon cask, Avslutad i first fill quarter cask. Lagrad I Bodås Gruva.
Antal flaskor: 9000 (50 cl)

Spirit of Hven (Sverige)
Destilleriet heter Spirit of Hven, och ligger i Backafallsbyn på Ven.
Spirit of Hven startade 2007 och har en kapacitet på 15 000 liter per år.
Man tillverkar även gin, vodka och akvavit.
Destilleriet har en klassisk mäsk-, och spritpanna.
Spirit of Hven säljer inte småfat, utifrån vad Hans känner till,

5 – Spirit of Hven, Phecda – 6 år
Spirit of Hven, Seven Stars no 3, Phecda, 45 %
Detta tredje utgåvan av sju i en serie som heter Sevens Stars, vilken ska
avslutas 2019. Denna utgåva har ett mellanrökigt recept.
Phecda är döpt efter en stjärna i stjärnbilden Karlavagnen
Destillerad: 2008
Buteljerad: 2014
Fat: Kommer från 12 fat av amerikansk ek (Quercus Muehlenbergii
från Missouri) och fransk ek (Quercus Petraea från Allier)

Övrigt: Inga tillsatser och whiskyn är även ekologiskt certifierad.
Varje flaska numreras och vaxas för hand.

Land
Danmark

Destillerier
Braunstein
Stauning Whisky, startår 2006

Braunstein (Danmark)
Destilleriet heter Braunstein, och ligger i Köge, strax söder om Köpenhamn
Braunstein startade 2005 som bryggeri och startade med whisky 2007.
De har en kapacitet på 15 000 liter per år.
Destilleriet har en Holstein-panna som är en kombinerad enkelpanna och kolonnpanna.
6 – Braunstein
Braunstein 15:2, 46 %
15:2 betyder 2015 års andra tappning och ingår i en serie som heter Library
Collection
Är destillerad med rökmalt från Port Ellen Maltings på Islay.
Fat: Bourbon- och Calvadosfat.
Antal flaskor: 100 st (50 cl)

Box (Sverige)
Destilleriet heter Box Destilleri, och ligger i Bjärtrå, strax norr om Kramfors
Box startade 2010 och har en kapacitet på 115 000 liter per år
De har en kapacitet på 15 000 liter per år.
Destilleriet har en klassisk mäsk-, och spritpanna.
Box säljer småfat som kallas Ankare, på ca 40 liter.
Hans gav en del övrig information om destillerier såsom att de har ett kylvatten på 2-4 grader från Ångermanälven
och att flaskan är en replika från en flaska från ett nerlagts glasbruk i närheten av destilleriet.
7 – Box, The Explorer
Box, The Explorer, 3år, 48,3 %
Är tredje utgåvan av fyra i en serie som heter The Early Days Collection.
Fat: I huvudsak bourbonfat av storlekar 40, 100 och 130 liter där whiskyn har
en ålder mellan 3 år och tre månader till 4 år. Detta är ett rökigt recept då 61%
av den ingående malten är rökig..
Mycket detaljerad information finns på Box hemsida.
Flaskor: Antal flaskor 10 549 st (50cl)

Smögen (Sverige)
Destilleriet heter Smögen Destilleri, och ligger i Hunnebostrand, ca en mil norr om Smögen
Smögen startade 2010 och har en kapacitet på ca 10 000 liter per år
Man tillverkar även gin med namnet Strane
Destilleriet har en klassisk mäsk-, och spritpanna.
Smögen säljer småfat på 30 och 55 liter samt andelar i större fat.
Hans gav en del övrig information om destillerier såsom att de är det enda destilleri han känner till som värmer
pannan med elpatroner.

8 – Smögen Primör, 3 år
Smögen Primör,3 år, 63,7 %
Detta är destilleriets första officiella utgåva.
Destillerad 2010
Buteljerad 2014
Fat: Whisky kommer från åtta st nya 110-literfat av europeisk skogsek samt
från en barrique (även den från europeisk skogsek) på 225 liter som tidigare
använts för bordeauxvin. Faten fylldes mellan september och november 2010.
Antal flaskor:2188 st (50 cl)

Samlingsbild med provningens flaskor - vid en solvarm vägg utanför provningslokalen

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
Prov 8

Wannborga, 4 år
Audny, 4 år
Teerenpeli, 10 år
Mackmyra TIO, 10 år
Spirit of Hven Phecda, 6 år
Braunstein 15:2
Box The Explorer, 3 år
Smögen Primör, 3 år

Antal
1:a
0
0
0
2
17
10
15
27

Antal
2:a
0
0
6
5
16
17
19
16

Antal
3:a
0
1
11
9
16
13
12
8

Total
poäng
0
1
23
25
99
77
95
105

Vinnare för kvällen var Smögen Primör. Det blev en nästan delad andraplats där Hven kom precis före Box.
Det var också tydligt att Wannborga och Audny inte föll deltagarna i smaken

Lotteri och avslutning
Föreningen genomförde ett sedvanligt lotteri innan provningen avslutades.
Det var ca 45 deltagare som stannade kvar och åt mat. Kvällens meny bestod denna gång av
Baconlindad fläskfilé, potatisgratäng, grönsaker, kaffe o kaka

Källor och hänvisningar:






Föredraget
Malt Whisky Yearbook 2016
http://boxwhisky.se/early-days-collection/
http://hven.com
http://www.smogenwhisky.se

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

Audny single malt III (Norge)
Inköpt I Norge 2015
Färg
Finns ej på Systembolaget
Doft
Finns ej på Systembolaget
Smak
Finns ej på Systembolaget

623 SEK (50 cl) Inköpspris på Vinmonopolet 2015
Alkoholhalt 46 %

Box, The Explorer
Nr 88286 Beställningsssortimentet
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

839 SEK (50 cl)
Alkoholhalt 48,3 %

Braunstein Library Collection 15:2 (Danmark)
Nr 85646 Beställningsssortimentet
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

998 SEK (50 cl)
Alkoholhalt 46 %

Mackmyra 10 år
Privatimport
Färg
Finns ej på Systembolaget
Doft
Finns ej på Systembolaget
Smak
Finns ej på Systembolaget

706 SEK (50 cl). Privatimport 2014
Alkoholhalt 46,1 %

Smögen Primör
Uppgift saknas
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

1276 SEK (50 cl)
Alkoholhalt 63,7 %

Spirit of Hven, Seven Stars no. 3 Phecda
799 SEK (50 cl)
Nr 10446 Tillfälliga sortimentet
Alkoholhalt 45 %
Färg
Guldbrun färg
Doft
Nyanserad, något rökig doft med fatkaraktär, inslag av aprikosmarmelad, knäck, honung,
hasselnötter och pomerans.
Smak
Nyanserad, rökig smak med fatkaraktär, inslag av torkade aprikoser, knäck, hasselnötter, örter,
pomerans och tjära. Serveras rumstempererad.
Teerenpeli 10 år (Finland)
Nr 84919 Beställningsssortimentet
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

959 SEK (50 cl)
Alkoholhalt 43 %

Wannborga 4 år
Slutsåld på SB
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

739 SEK (50 cl) Inköpt på Viking Rosella 2015
Alkoholhalt 43,5 %

