
Whiskeyprovning den 15.10 2004 – utdrag ur protokoll 
 
Tema: Irländsk whiskey, huvudsakligen single malt. 

 
Följande sorter provades. 

1. Bushmills Single Malt 16 Years  

2. Bushmills Malt 10 Years 

3. Connemara Peated Single Malt  

4. The Tyrconnell Single Malt 

5. Knappogue Castle 1993 Single Malt  

6. Redbreast 
 
Nummer 6 är ingen fågel av familjen sparvar utan en whiskey av en alldeles speciell sort, 
varom mera meddelas längre fram. 
 
Efterhand som provningen fortgick blandades konversationen med små förtjusta utrop när 
näsorna stacks djupt i glasen och dropparna, ospädda och sedermera spädda, tilläts slinka ner 
i de längtande gubbhalsarna. Att sammanfatta alla uttalanden är en grannlaga och svår upp-
gift. 
 

1. Bushmills Single Malt 16 Years 

Detta är en konjaksfärgad sextonåring från Antrim på Nordirland. Den har enligt vissa 
medlemmar en himmelsk godisdoft och smakar fruktig. "Bättre ragevann finns inte" enligt 
någon medlem. 

2. Bushmills Malt 10 Years 

En yngre variant av drickat från Antrim. Man har här hoppat över den sista lagringen på vin-
fat vilket gjort whiskeyn smalare än sin sex år äldre bror. Medlemmarna menade att den var 
kort, torr och hästig. 
 

3. Connemara Peated Single Malt 

Här har man gjort ett undantag från de irländska sedvänjorna och låtit torvröken komma i 
kontakt med malten. Detta har lett till en hybrid mellan en irländsk fruntimmerswhiskey och 
en skotsk karrawhisky. "Den svior i nesan", sas det. Emellertid enades mannarna om att den 
var mjuk, jordig och balanserad. 

4. The Tyrconnell Single Malt 

Här hade vi att göra med en svårbedömd dryck. Omdömena varierade från "Enkel, lätt frun-
timmerswhisky" till "Spädd"(!). Det senare kan inte användas i samband med markandsföring 
av en whisky. "The Tyrconnell, en äkta spädd whiskey från Irland." Emellertid var den ljus, 
fruktig och lättdrucken. 



5. Knappogue Castle 1993 Single Malt 

Den första frågan man ställer är huruvida en whisky får heta vad fan som helst. Jag försökte 
klaga när jag köpte den, men det hjälpte inte. Nå, Knappogue sades vara lång, smaka päron 
och skulle med fördel kunna serveras som avec. En fjäderlätt medelmåtta. 

6. Redbreast 

Den sista whiskeyn i provningen hette Redbreast. Detta är en s.k. pure pot still whiskey, vilket 
innebär att den görs av delvis omältat korn. Enligt externa bedömare är den "bullrande". Vår 
bedömning var att den var kul, doftade fruktkaka och fotsvett men att den, beklagligt nog, 
saknar bröst. 
 
Dessa verbala omdömen var naturligtvis inte tillräckligt kvalificerande för att vi skulle kunna 
rangordna sorterna. Vi fick därför avge betyg på en skala från 1 till 10 där 1 är odrickbar sörja 
och 10 är en himmelsk brygd som får sinnet att lätta från sin vardagliga förankring. Såhär gick 
det: 
 
 Göran Christer Bengt Ingemar Pelle Staffan Totalt Medeltal 
 
Bushmills 16 6 7 8 8 8 7 44 7,3 

Bushmills 10 5 4 4 5 5 5 28 4,7 

Connemara 7 6 7 7 7 8 42 7,0 

Tyrconnell 3 5 6 5 6 5 30 5,0 

Knappogue 4 4 4 6 6 5 35 5,8 

Redbreast 5 3 6 7 6 3 30 5,0 

 
Som synes avgick Bushmills 16-åring med segern. En mångsidig whiskey från det charmiga 
destilleriet vid Irlands norra kust. Som god tvåa kom Connemara som tack vare sin rökighet 
lyckades klia många poäng av de sparsmakade smuttarna. 


