
Whiskyprovning den 12 mars 2010 – utdrag ur protokoll 
 
Tema: Mannarnas egna val - spännande whisky som ännu ej förkommit på någon provning 

 

Denna provning kom att skilja sig från de andra provningar som vi har haft, på det viset att 

värden denna gång hade tillgång till en ”Ulla Bella”. Det skulle visa sig att det var inte så 

tokigt att ha tillgång till henne, för att under tiden mannarna plockade fram flaskor, glas och 

medhavd information om sin whisky så fick Ulla Bella hjälpa en av mannarna med att kopiera 

en del information. Därtill fick hon plocka fram vatten och tillbehör som behövs för att en 

provning skall kunna genomföras. 

Nedanstående sorter var vad Mannarna hade med sig och som skulle bedömas: 

1. Aberlour 12 år, sherry cask matured 

2. Glengoyne Burnfoot  

3. Ardbeg Uigeadail 

4. Mackmyra. Den första utgåvan 

5. Clynelish 1991 

6. Arran single malt 10 år. 

Under provningen var det inte så många slående kommentarer från Mannarna (som 

sekreteraren uppfattade!), men två av sorterna fick några omdömen: 

Om Glengoyne Burnfoot: ”En mycket snabb whisky” samt ”smak av brända hossor”. 

Om Clynelish: ”Smakar som Skumbergs bananer. 

Ytterligare några omdömen: 

 

Aberlour var den mörkaste av kvällens sorter, närmast gulbrun i färgen. Att den lagrats på 

sherryfat märktes av såväl doft som smak, där en viss sötma gick igenom. Den var behagligt 

mjuk i smaken. 

 

Glengoyne var ganska ljus, hade en doft med acetoninslag, medan smaken var enkel, 

okomplex och ganska spritig. Kort eftersmak. 

 

Ardbeg var mörkt gul i färgen. Rök och tjära var dominerande inslag i såväl doft som smak. 

En viss sälta kombinerat med sherrysötma uppskattades av många. Komplex och mjuk trots 

röken. Lång eftersmak. Fick späs lite extra med vatten p.g.a. den höga alkoholhalten (54,2%). 

 

Mackmyra hade en fruktig, mild doft. Fruktigheten gick igenom även i smaken, som några 

uppfattade som lite spritig. Whiskyn är ännu ganska ung. Ganska kort eftersmak. 

 



Clynelish var extremt ljus till att vara whisky, nästan vit. Såväl doft som smak lite söt och 

fruktig (där kom den där skumbananen in). 

 

Arran betraktade vi som mild och mjuk i smaken med en aning sötma och en viss 

komplexitet trots den unga åldern. 

 

Efter allt smackande och sniffande vidtog en preliminär bedömning, där var och en av 

mannarna rangordnade sin favorit, och senare den slutliga bedömningen.  

 

Bedömningsprotokoll (poäng från 1 till 10) 

 Aberlour 

12år, 

sherry cask 

matured 

Glengoyne 

Burnfoot  

Ardbeg 

Uigeadail 

Mackmyra 

Den första 

utgåvan 

Clynelish 

1991 

Arran 

Single Malt 

10 år 

Bengt 8 4 8 6 5 7 

Christer 8 3 8 7 6 8 

Göran 8 4 8 7 7 7 

Ingemar 7 3 7 6 8 9 

Pelle 8 4 6 6 8 8 

Staffan 7 4 9 4 7 8 

Totalpoäng  

Medelvärde 

46 

7.7 

22 

3.7 

46 

7.7 

36 

6.0 

41 

6.8 

47 

7.8 

 

Sammanfattningsvis fick – med mycket smal marginal – Arrans 10-åring kvällens högsta poäng, t.o.m. 

högre än Ardbeg Uigeadail, som Jim Murray gav det högsta betyget i sin genomgång av världens 

whiskysorter 2009. Så kan det gå i olika provningar; alla tycker inte alltid lika. 


