
Whiskyprovning den 7 oktober 2011 – utdrag ur protokoll 
Tema: Rökig whisky – lite rök eller mycket 
 
Provningen i Kivik den 7/10 2011 var vackert inramad av det underbara höstvädret. På väg 
tvärsöver Skåne till Kivik färdades vi under en pampig regnbåge vars klart lysande färger 
kontrasterade bjärt mot höstlövens mera dämpade färgskala. 
 
Nog med poesin. Nu är det hårda fakta som gäller. När man är omgiven av naturvetare så 
duger det inte att flumma. Whiskyprovning är en grannlaga verksamhet vilket bevisas av 
stringensen i de uttalanden som görs avseende whiskysorternas färg, doft, smak och övriga 
egenskaper. 
 
Provningsledare Adamsson hade bestämt vilka sorter som skulle provas och temat var: 
”Rökig whisky – lite rök eller mycket”.  Här skulle alltså ingen fruntimmerwhisky göra sig 
besvär. Vi får emellertid se hur det blev med detta. 
 
Sorterna som provades: 
 

1. Bruichladdich Rum Cask (ej i Sverige) 17 år 46% 600:- ca. 
2. Oban (467) 14 år 43% 449:- 
3. Laphroaig Quarter Cask (10497) 8 år (?) 48% 455:- 
4. Laproaig (34300)  18 år 48% 689:- 
5. Bruichladdich Octomore (ej i Sverige) 5 år 59% 800:- ca. 
 
Som vanligt skred provningsmannarna till verket med stor iver och målmedvetenhet efter att 
ha laddat bordet med fem flaskor whisky och 25 glas. Provningsskvättarna mättes noggrant 
upp och snusandet och smuttandet tog sin början. Som vanligt fälldes en mängd verbala 
omdömen om de dyra dropparna. Alla lämpar sig inte för tryck, men några återges nedan. 
 
Listan är sorterad efter whiskysorternas stigande rökighet. 
 
 

Bruichladdich Rum Cask (17 år) 
Rummig doft, god eksmak som försvann efter spädning. Mindre rökighet än väntat. 
 

Oban (14 år) 
Doften sticker i nesan (någon provare fick snyda sig). Väluppfostrad smak, men smakade 
absolut inte som Göran tyckte. 
 

Laphroaig Quarter Cask  (troligen 8 år) 
Doftar vått cementgolv, så rökig att det ryger å glased. Kaxig smak (Kallas i norra England 
för Razorblade Whisky). 
 

Laproaig (18 år) 
Ryger minre. Fullvuxen whisky som man enligt Systembolaget blir lycklig av om man 
dricker. 
 



Bruichladdich Octomore 152 PPM (5 år) 
Svart, konstig flaska. Sur doft. Luktar fis eller som när man eldar upp oljemålad masonit. 
Denna whisky lär enligt någon provare vara uppskattad av fruntimmer. 
 
Så var det dags att ge det slutliga omdömet om de fem whiskysorterna och nu inte med 
verbala omdömen, utan fastmer exakta betyg. Som ni kanske förstår är detta en strikt 
vetenskaplig process där minsta felsteg av provarna skulle kunna få oöverskådliga 
konsekvenser. 
 
Härmed resultatet: 

 
 Bruichladdich    Oban Laphroaig Laphroaig Bruichladdich
 Rum Cask  Quarter Cask  18 years Octomore 
 
Ingemar 8 7 6 8 3 
 
Per-Olof 8 7 6 7 5 
 
Bengt 6 4 5 7 4 
 
Göran 7 8 7 9 5 
 
Christer 9 7 7 8 5 
 

Summa 38 33 31 39 22 
Medelpoäng 7.6 6.6 6.2 7.8 4.4 
 
Sålunda vann den spridda och populära Laphroaig 18 och inte helt oväntat fick innehållet i 
den svarta flaskan lägst poäng. Som sig bör. 


