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Föreningens första provning efter sommaren genomfördes lördagen den andra september i Korskrogens
Bygdegård. Temat var Klubb-buteljeringar och provningsledare var Hans Sundquist, AWS.
Provningen hade 81 deltagare.

Generell information
Innan provningen drog igång informerade styrelsen kortfattat deltagarna om
 SWF-26 – beställning är gjord och nu inväntas besked.
 Whiskymässan i Borlänge 2017-11-11 – Inbjudan kommer inom någon vecka
 Kommande provning P99 – Bruichladdich 2017-10-14
 Kommande provning P100 – Arran 2017-12-01

Föredrag och Provning
Efter den inledande informationen drog Hans igång provningen.
Han började att reflektera lite om relationen mellan AWS och våra vänner SMAD i Borlänge. De firar 20:år i år och
nästa provning är deras 182. AWS firar nästa år 15 år och avsluta året med provning nummer 100. Hans
konstaterade att vi kommer aldrig ikapp 
SMAD ville till sitt jubileumsår även få till en buteljering nr 20, men då behövde man göra en buteljering nr 19
först. För den buteljeringen valde man en whisky från Dumbarton. Det är ett graindestilleri som var i produktion
mellan 1936 och 2002 och användes till blanda annat Ballantines.
[ AWS Not: Läs gärna mer om grainwhisky i sammanfattningen från provning nr 58 ]

Detta är första gången föreningen provar en Dumbarton.

Prov 1 – Dumbarton 1987
Dumbarton 1987, 28 år, 56,7 %
Destillerad: 1987
Buteljerad: September 2016
Antal flaskor: 172
Fat nr 25231
Buteljerad via Svensk Whiskyförmedling
Hans tror att den har legat på ett refill bourbonfat av storlek Barrel (180 liter)
baserat på färg och antal flaskor från fatet.

Vi fick en stund att smaka, fundera och diskutera lite kring varje whisky innan det var dags för nästa.

Efter föreningens whiskyresa till Skottland 2013 så ordnade Hans en specialbuteljering där deltagarna fick köpa
en var (som då fick en etikett med sitt namn på) och sedan tog föreningen hand om några extra. De blev lite
bortglömda ett tag men nu har vi fått med dem till en passande provning.
Hans gav ett exempel på att andra företag och butiker kan tappa bort vad de har i lagret och plötsligt hitta på en
kartong eller två av något som man trott varit slutsålt. Det finns några tillfällen när föreningen har hunnit med att
fånga in dessa glömda godsaker innan de sålts slut.
Dags att prova nästa glas.

Prov 2 – Clynelish 1996
Clynelish 1996, 16 år, 49,9%
Detta var en specialbuteljering för deltagarna i AWS Skottlandsresa 2013 och
gick under namnet ”AWS on Tour 2013”
Destillerad: 1996
Buteljerad: 2013
Antal flaskor: Ytterst få
Buteljerad via Whisky Agency

Inför nästa glas undrade Hans hur många som köpte den buteljeringen. Det var rätt många som räckte upp
handen. Att få tag på en 25-årig Bunnahabhain till det priset är ovanligt.

Prov 3 – Bunnahabhain 1991
Bunnahabhain 1991, 25 år, 53,4%
Detta är AWS 7:e buteljering.
Destillerad: 1991
Buteljerad: 2016
Antal flaskor: 220 (35 cl)
Buteljerad via Mark Single Malt Society

När vi hade smakat och diskuterat igenom glas nummer tre togs en kortare paus.
Efter pausen var det dags att komma igång igen, och då med glas nummer fyra.
Hans betraktade den som kvällens sherrymonster nummer ett. Detta är den tredje dalabuteljeringen som har
gjorts gemensamt med whiskyföreningarna i dalarna. Föreningen i Malung var med på den första men drog sig ur
samarbetet efter den, så buteljeringarna nummer två och tre hanteras nu gemensamt av AWS, HWS, Säter och
SMAD.
Dalabuteljering nr 1, kom 2013, och var en Bunnahabhain 1990, 22 år på sherryfat
Dalabuteljering nr 2, kom 2014, och var en Speysidewhisky (destilleri ej angivet) 1995, 18 år på sherryfat
Dalabuteljering nr 3, är den vi ska prova nu.
Whiskyn kommer från destilleriet Macduff, men de använder aldrig destillerinamnet på sina officiella utgåvor utan
går istället under namnet The Deveron, och tidigare även som Glen Deveron.

Prov 4 – Macduff 1997
Macduff 1997, 18 år, 55%
Den tredje utgåvan av dalabuteljeringen.
Destillerad: 1997
Buteljerad: 2016-07-19
Antal flaskor: 363
Fat: First fill sherry butt
Buteljerad via Fatandel.dk

Enligt Hans kom nu kvällens sherrymonster nummer två. Detta är ett privatfat som hanterats av destilleriet och
slutligen buteljerats med hjälp av Hans. Han berättade hur kontakten gått till mellan fatets ägare och destilleriet
och förklarade hur de haft olika uppfattningar om innehållet och vad man kunde göra med det.
Slutligen blev fatet buteljerat och AWS kunde köpa in 96 av flaskorna som sedan kunde erbjudas föreningens
medlemmar.
Dags att prova en Springbank.
Prov 5 – Springbank 1998
Springbank Double Wood 1998, 17 år, 54,8%
Detta är en privatbuteljering från ett fat hos Springbank som AWS hade fått
möjligheten att erbjuda medlemmarna utanför ordinarie buteljeringsserie.
Destillerad: Maj 1998
Buteljerad: Februari 2016
Antal flaskor: 123
Fat: På romfat i 4 år, sedan på first fill sherry butt under 13 år
Buteljerad via Springbank

Som sista whisky ikväll kom kvällens andra Bunnahabhain. Den är buteljerad för Svea Whisky. Det även en grupp
whiskyföreningar i huvudsak i Västmanland, där Avesta är med på ett hörn, som gjort en gemensam buteljering.
Deltagande whiskyföreningar är Aroswhisky, Avesta Whiskysällskap, EnecopiaWhiskyAcademy, Eskilstuna
Whiskykultur, Motstugans Whisky Vänner, Sala whiskysällskap, Strängnäs Whisky Society, Västerås
Whiskyklubb.
Detta var en begränsad utgåva med många klubbar var involverade så AWS kunde inte erbjuda den till
medlemmarna utan man köpte istället in några flaskor för den här typen av provning.
Prov 6 – Bunnahabhain 1997
Bunnahabhain Heavily Peated 17 år, 52,5%
Detta är den första gemensamma buteljeringen mellan ett antal
whiskyföreningarna i Västmanland samt Avesta (AWS) där buteljeringsserien
går under namnet ”Svea Whisky”.
Buteljerad: 1997
Antal flaskor: 116 flaskor
Fat nr 5382. En Hogshead
Buteljera av Kingsbury (via Fatandel.dk)

Därefter avslutades provningen och Hans tackades med en stor applåd.

Kvällens flaskor - i den ordning de provades

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

Dumbarton 1987, 28 år
Clynelish 1996, 16 år
Bunnahabhain 1991, 25 år
Macduff 1997, 18 år
Springbank 1998, 17 år
Bunnahabhain 1997, 17 år

Antal
1:a
8
2
8
8
30
13

Antal
2:a
7
10
18
15
10
9

Antal
3:a
19
9
15
12
4
4

Total
poäng
57
35
75
66
114
61

Vinnaren för kvällen var denna gång Springbank 1998, 17 år med Bunnahabhain 25 år och Macduff 18 år på
andra respektive tredje plats.

Lotteri och avslutning
Föreningen genomförde ett sedvanligt lotteri innan provningen avslutades.
Det var ca 40 deltagare som stannade kvar och åt mat.
På kvällens meny stod det Sjömansbiff med klassiska tillbehör, kaffe o kaka.

Källor och hänvisningar:


Provningen och Föredraget

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

AWS 07, Bunnahabhain 1991/25 år
Privat buteljering, Slutsåld
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

520 SEK (35 cl)
Alkoholhalt 53,4 %

AWS on Tour 2013, Clynelish 1996/16 år
Privat buteljering, Slutsåld
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

650 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 49,9 %

AWS / Sören Flink, Springbank double wood
1998/17 år
Privat buteljering, Slutsåld
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

920 SEK (70 cl)

Dalabuteljering 3, Macduff 1997/18 år
Privat buteljering, Slutsåld
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

925 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 55 %

SMAD nr 19, Dumbarton 1987/28 år
Privat buteljering, Slutsåld
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

996 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 56,7 %

Sveawhisky no1. Bunnhabhain peated 1997/17 år
Privat buteljering, Slutsåld
Notering saknas
Färg
Notering saknas
Doft
Notering saknas
Smak

1175 SEK (70 cl)
Alkoholhalt 52,5 %

Alkoholhalt 43 %

