
Whiskyprovning den 10 april 2015 – utdrag ur protokoll 

Tema: Ny svensk whisky jämfört med ny skotsk whisky 

En kväll med aning av begynnande vår i luften samlades mannarna hos Bengt i Dalby. Ett 

tidigare byte medförde att kvällen hade två värdar: Bengt, som välkomnade till bords i 

nyrenoverad boning, och Pelle som var provningsvärd. Temat hade Pelle bestämt: ny svensk 

whisky jämfört med ny skotsk whisky. Mannarna åtlydde uppmaningen och kom med 

följande sorter (med alkoholhalt och pris):  

Mackmyra preludium 04 (53,5%; 4997:- dock med lägre inköpspris!!) 

Hven Seven Stars No 3 Phecda (45%  795:-) 

Kilkerran WIP 6 Sherry Wood (46% 522:- ) 

Kilchoman Machir Bay ( 46% 499:-) 

Wannborga single malt, Öland ( 43%  910:-) 

Således tre svenska sorter, varav två ö-wiskies och två skotska, Kilchoman från Islay och 

Kilkerran från Campbeltown. Vi kunde snabbt konstatera att det denna gång var en stor 

variation på flaskornas utseende; några betecknades som konstiga men alla var oöppnade. 

Som vanligt grep vi oss an kvällens uppgift med lust och glädje, aromatiska dofter spred sig 

över bordet men också från Bengts anrättningar i köket. När Göran googlade fram priset på 

Mackmyran blev Christer något blek men han hämtade sig efterhand som provningen 

fortgick. Efter ihärdigt doftande, gurglande och läppjande utan och med vattentillsats kunde 

följande omdömen avges: 

Mackmyra preludium 04: svag färg, doften fint aromatisk, lite karamell men smaken ganska 

spritig med mycket ek, känns ung utan rondör. Någon tyckte sig känna en ton av 

bittermandel (blåsyra) men det var väl lite illvilligt…. Smaken annars rätt kort – priset kändes 

knappast. 

Hven Seven Stars No 3 Phecda:  Mörk färgton utan sockerkulör, fyllig söt doft med inslag av 

rök, kanske lite vanilj. Smaken fyllig, lite pepprig outspädd men mer mjuk, maltig med lite 

vatten, den lätta rökigheten finns med i bakgrunden. Eftersmaken ganska lång, inslag av fat 

och citrus. 

Kilkerran WIP 6 Sherry Wood: Mellangul i färgen, doften söt med aprikos och kola men med 

en viss spritton. En känslig näsa kallade doften ”finklig”, ett nyskapande adjektiv. Smaken 

påminde om en torr sherry, inte så konstigt då den legat på sherryfat i 10 år. Smaken 

bedömdes här som bättre än doften och den utnämndes till kvällens aperitifwhisky. 



Kilchoman Machir Bay: ordinär gul färg (inga färgämnen), doften som hobbylim (ketoner), 

lite läder och (häst?)gödsel med tydlig rök. Smaken något syrlig med viss rök mot slutet, 

ganska komplex. Jämfört med provning på destilleriet ”har den tad sig”. Ganska lång 

eftersmak med lite citrus i röken. 

Wannborga single malt: Tunn gul färg, nästan vann, inledningsvis svag doft med sötma och 

lite citrus. Smaken svag, men frisk, blommig med lite citron: ”smagar inte som vanlig whisky, 

mer som Limoncello”. Alla tyckte den var mycket annorlunda men den kan nog bli ännu mer 

spännande över tid. 

Efter vår första genomgång bjöd Bengt till bords. Mätta och belåtna tog vi sedan den 

traditionella kvällspromenaden, och stärkta till kropp och ben vidtog så poängsättningen. 

Det kändes svårt att ”gaffla in” den rätta nivån och vi beslöt att det var OK även att ange 

decimaltal på vår skala från 1 till 10. Efter lite smuttande igen och viss eftertanke avgavs 

poängen. 

 Mackmyra 

preludium 04 

Hven Seven 

Stars No 3 

Phecda 

Kilkerran WIP 6 

Sherry Wood 

Kilchoman 

Machir Bay 

Wannborga 

single malt, 

Öland 

Bengt 5,8       7,4 6 5,5 8,2 

Ingemar 4,5 6 5,5 5,5 4 

Christer 5 6 4 5 5 

Göran 5,3 6 5,8 5 5,5 

Pelle 7,5 8 6,5 6 6 

Summa p. 28,1 33,4 27,8 27 28,7 

Medelp. 5,6 6,7 5,6 5,4 5,7 

 

Således en mycket jämn omgång utan någon riktig stjärna – trots att stjärnan från Hven 

utmärkte sig något lite. Intressant var att lagringstiden varierade mellan 3 och 10 år utan 

större skillnad i vår bedömning. Hur som helst en intressant och spännande omgång med 

nya smaker och kanske kommande löften.  


