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Kvällens tema är 15-åringar.
Tre av dem kommer från Speyside, två från Highlands.
De beskrivningar, som återfinns nedan,är hämtade från Systembolagets hemsida.
Korta notiser om resp. destilleri är främst hämtade från whiskyguiden.se.

10478                 The Speyside 15y 40% 394:-
Distrikt Speyside 
Färg Ljus, brun färg. 
Doft Nyanserad doft med tydlig fatkaraktär, inslag av nötter, pomerans, jod, halm och nougat. 
Smak Balanserad, nyanserad whisky med tydlig fatkaraktär, inslag av nötter, halm, mörk choklad 
och jod. 
Användning Serveras rumstempererad som avec, eventuellt med en skvätt vatten. 
Destilleriet ligger vid River Tromie och anser sig vara det destilleri som ligger närmast floden Speys 
källor. Även om destilleriet har långa anor, kom produktionen inte igång i nuvarande form förrän 
1990. Produktionen är inte stor, man satsar på kvalitet och försöker producera en mycket 
karakteristisk ”speysidewhisky”.

80145  B            Ben Riach Dark rum finish 15y 46% 579:-
Distrikt Speyside
Ben Riach destilleri ligger vid floden Lossie, strax söder om staden Elgin. Ben Riach är mycket 
populär inom blendindustrin då den anses blanda sig bra utan att sätta sin egen prägel på 
whiskyn. 1994 kom den första officiella utgåvan av Ben Riach single malt. Äldre utgåvor av 
Benriach har varit fruktiga, blommiga och fylliga i smaken. Destilleriet har sedan 2004 nya ägare 
och det återstår att se om karaktären kommer att ändras.   

57201                Dalwhinnie 15y 43% 399:-
Distrikt Highlands 
Färg Gul färg. 
Doft Maltig doft med fatkaraktär, inslag av ljunghonung, gräs och gråpäron. 
Smak Maltig smak med fatkaraktär och viss rökighet, inslag av ljunghonung, gräs och apelsinskal. 
Användning Serveras rumstempererad som avec.
Destilleriet, som är beläget vid foten nästan mitt på skotska höglandet vid berget Meall Cruaidh, lär 
vara det högst belägna destilleriet i Skottland, 327 meter över havet och hävdar också att det är 
det kallaste destilleriet med en snittemperatur på endast 6° C. Namnet Dalwhinnie, betyder på 
gaeliska ”mötesplatsen” och det kommer av dess centrala läge förr i tiden för boskapshandlare. 
Destilleriet ägs idag av Diageo och ingår därmed i deras serie ”six classic malts” - förutom 
Dalwhinnie (Highlands) även Oban (Highlands), Glenkinchie (Lowlands), Cragganmore (Speyside), 
Talisker (Islands), Lagavulin (Islay).  
Dalwhinnie 15 vann guld på International Wine and Spirits 2004 för bästa Highland Malt 15-17y. 

10489                Glenmorangie 15y 43% 479:-
Distrikt Northern Highlands  
Färg Mörk, gyllengul färg. 
Doft Maltig, nyanserad doft med tydlig fatkaraktär, inslag av apelsin, päron, halm, honung och 
salmiak. 
Smak Balanserad, maltig whisky med tydlig fatkaraktär, inslag av apelsin, päron, farinsocker, 
honung och salmiak. 
Användning Serveras som digestif. 
Glenmorangie ligger i norra delen av Highlands, vid Firth of Moray. Destilleriet har mycket gamla 
anor, från början som gårdsdestilleri på 1600-talet. Efterfrågan blev stor under senare delen av 
1900-talet och kapaciteten utökades till åtta pannor. 1996 lanserades ”wood finishes” med lagring 
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på sherry- och madeirafat. Nästan all whisky buteljeras som single malt och man är angelägen om 
att inte släppa iväg några fat till oberoende buteljerare. Vattnet, som är mycket hårt och mineralrikt, 
tas från en närbelägen privat källa.

10454                Linkwood 15y 43% 555:-
Distrikt Speyside 
Färg Bärnstensfärgad. 
Doft Nyanserad doft med fatkaraktär, 
inslag av torkad frukt, jod, halm och 
nötter. 
Smak Nyanserad smak med 
fatkaraktär, inslag av torkad frukt, 
halm, nötter, kakao och jod. 
Användning Serveras som digestif, 
gärna med en skvätt vatten. 

Linkwood ligger söder om Elgin och 
grundades 1821. Detta vackra 
destilleri har blivit ombyggt tre 
gånger sedan dess, vilket resulterat i 
en kontrastrik blandning av gamla 
lagerbyggnader och ett modernt 
destilleri.
En direktör på Linkwood var så nöjd 
med kvaliteten på whiskyn att han till 
och med förbjöd personalen att städa 
bort spindelväv, då han var rädd att 
minsta förändring skulle innebära 
försämrad kvalitet.
15-åringen anses vara en komplex 
och elegant whisky, perfekt till 
engelsk fruktkaka!

PS.
Vi har idag den 7 maj. Denna dag 

- 1697 brinner slottet Tre Kronor i Stockholm. En stor del av det svenska riksarkivet förstörs. Karl 
XII far rätt snart iväg mot öster och den slutliga förlusten vid Poltava 1709 efter ett väldigt 
marscherande kors och tvärs i Östeuropa. Nicodemus Tessins ritningar över det nya slottet får Karl 
godkänna i fält – han återser aldrig Stockholm.

- 1921 avskaffar Sveriges Riksdag dödsstraffet. Den siste som avrättas i Sverige är Johan Alfred 
Andersson-Ander den 23 november 1910 – den enda med giljotin.

- 1945 undertecknar Alfred Jodl den ovillkorliga tyska kapitulationen på samtliga fronter i Reims i 
Dwight D Eisenhowers högkvarter.

- 1954 förlorar fransmännen slaget vid Dien Bien Phu i Vietnam. Detta innebär slutet för det 
franska kolonialväldet.
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