NWS höstmöte 2015
Folkets hus, Nynäshamn, fredagen den 16 oktober 2015 kl 19.00
Till årets höstmöte fick vi besök av Peter Borg, tillträdande ordförande i Svenska
Whiskyförbundet där han de senaste åren varit vice ordförande. Peter är också en av
grundarna till Habost whiskyklubb i Nyköping och han fick för några år sedan Symposions
stipendium för sitt arbete inom whisky-Sverige. 2014 var han en av deltagarna i panelen då
Laphroaig Live sändes från Sverige. Med andra ord är Peter en mycket kunnig och intressant
whiskyprofil. 60 st hade mött upp för att lyssna på Peter.
Peter tog med oss på en spännande whiskyresa med personlig touch och vi provade 6 olika
whiskies från:
Glendronach
Glen Lossie
Longmorn
Hazelburn
Yamazaki
Yochi

Peter Borgs upplägg inför kvällen var att avslöja innehållet i glaset efter hand och vi skulle
vara med och gissa vart vi är på väg. Vi kommer att följa två historiska personer inom
whiskyvärlden och Peter berättar lite om gubbarna och destillerierna.
Den första gubben vi ska följa är John Duff. För glas nr 1 så seglar vi uppströms på en av de
större vattendragen som rinner ut vid Banff och MacDuff.
Då hamnar vi på GlenDronach och whiskyn i första glaset är en Allardice.
Kostar 899:- och har nr 86997 i beställningssortimentet.
Mr John Duff var stillmaster här i början av sin karriär.
För glas nr 2 så fortsätter vi nordväst och passerar Spey. Vi kör söderut 7-8 km längs ett nytt
vattendrag. Här kör man tandem med ett annat destilleri.
Nu har vi hamnat på Glenlossie och i glas nr 2 är det en Glenlossie från 1997 tappat av
Gordon&Macfail.
Kostar 1.132:- och har nr 84387 i beställningssortimentet.
Glenlossie byggdes 1876 av John Duff med kompanjoner Allan och Mackay.
År 1888 far sedan John Duff till Afrika för att starta upp ett destilleri men misslyckas och far
då till USA där det inte heller går så bra så han far då tillbaka till Scotland 50 år gammal. Där
var han med och startade upp Pattison som redan 1899 gick under.
En kuriosa var att Pattison köpte ett antal Ara papegojor och tränade dem att säga
”köp Pattisson” och lånade sedan ut dessa papegojor till butiker.
I glas nr 3 har vi en Longmorn 15 år. Kostar 898:- och har nr 85113-01 i best. sortimentet.
John Duff var först delägare i Longmorn men köpte snabbt ut sina kompanjoner men det var
ett misstag och han gick i personlig konkurs 1909.
Glas nr 4 är från Hazelburn och är en 12 åring, trippeldestillerad.
Pris 902:- och beställningsnummer är 85168-01.

Nästa whiskyprofil vi ska följa är Masataka Taketsuru
Här med sin Skotska
hustru Rita. År 1920 flyttade han till Campbeltown och praktiserade på Hazelburn. Masataka
kopierade allt han såg in i minsta detalj och åkte sedan tillbaka till Japan och byggde ett
destilleri som var en kopia på Hazelburn. Namnet på destilleriet blev Yamazaki och det är det
i glas nr 5. Single Malt 12 år. Kostar 839:- och har nr 420-01 i ordinarie sortiment.
Efter en osämja med bolaget lämnar han Yamasaki år 1934 och startar upp ett fruktjuice
bolag, Nippon Kaju Kabushiki Kaisha som senare blir NIKKA. Hans hustru skaffar kapital och
bygger Yoichi.
Glas nr 6 är en Nikka Coffey Malt NAS. Destillerad i en Coffey kolonnbrännare.

Pris 999:- med artikel nr 85230-01.
Efter omröstning så blev whisky nr 1, Glendronach kvällens vinnare.

Efter provningen blev det mat, kaffe och lotterier. Här kommer lite bilder från kvällen:

Peter Borg Provningsledare

Kvällens glas med små lock

Vinnare av ”entre’whisky” Longmorn 20 år

I väntan på maten

Vinnare 1

Vinnare 2 som vann 2 vinster.

