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1. Bruichladdich 1991 Callejo cask 
finish, 47 %, Islay.
Pris:........................
Buteljerad exklusivt för Svenska Whisky-
förbundet. Lagrad på bourbonfat, 2009 
flyttad till Callejo Spanish wine cask. 
Doft: Fruktig, sherry-sötma. Möjligen, 
men ganska tveksamt, kan en svag doft 
av melon anas.
Smak: Kraftfull, god smak, aprikos, 
sötma, lite vinös
Eftersmak: Sötma
Mycket elegant och välgjord whisky, sa 
Pelle. - Instämmer, sa Bill och Bull.
Fråga: På vilken adress bodde Strind-
berg de fyra sista åren av sitt liv (numera  
Strindbergsmuseets adress)? 
Karlavägen 40      Brunnsgatan 4       
Drottninggatan 85

2. Rosebank 1990, 55,9 %. Lowlands.

Pris:........................
Doft: Citrus och vanilj. En sötsur ton går 
att ana, som av en torkad, syrlig frukt, 
kanske en citron. Lite russin. Man får 
leta ganska djupt för att hitta de olika 
dofterna. Whiskyn är väldigt försiktig i 
sitt register. - Elegant, sa Bill. - Svag doft 
av melon, sa Bull.
Smak: En svag lakritston i början, men 
långt från den lakrits man hittar i rök-
bestar från Islay. Ordentligt syrlig. En 
beska som av citrusskal och valnöt. Viss 
sälta går att ana.
Avslut: Citrusskalsbeska och en ordent-
lig syrlighet.
Fråga: Var utspelar sig inledningsscenen 
i Röda rummet? 

4. Caperdonich 1992, 57 % cask 
strength. Speyside.

Pris:........................

Doft: Aning av kryddiga frukter, banan, 
melass och kola. Den känsliga näsan 
anar en svag doft av melon.
Smak: Fruktig, svag aning av melon, 
äpple, expressobönor. Sötma av brunt 
socker.
Avslut: Lång, med inslag av äpple, pep-
par och muskot.

Fråga: Vad heter den ö i Stockholms 
skärgård som är förebild till Hemsö?

3. Littlemill 1991, 43 %. Lowlands.

Pris:........................
Utan vatten:
Doft: Blommig, aning av nyklippt gräs, 
toppat med en mycket svag aning av 
melon.
Smak: Markant sötma med milt kryd-
diga inslag, stänk av parfym. 
Avslut: angenäm, friska löv.

Med vatten:
Doft: Kraftigt citrus - citron och apel-
sin, mjölkchoklad. Ek med söta inslag.
Smak: Rejält söt, lätt citrus. Aning av 
kokta äpplen. 
Fråga: Ungefär hur många adresser i 
Stockholm har Strindberg bott på? 
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