NWS Julkul
Hantverkargården fredagen den 9 december 2016 kl. 19.00
Hantverkargården blev välfylld även i år, 50 st.
Denna gången provade vi 4 sorter whisky från Campbeltown.

-

Springbank Local Barley 16 år 54,3%, best nr 10415, pris 1596
Läs mer om Springbank Local Barley här

-

Hazelburn 12 år 46%, best nr 85168, pris 923 kr
Läs mer om Hazelburn här

-

Kilkerran 12 år 46%, best nr 89718, pris 559 kr
Läs mera här om Glengyle och Kilkerran

-

Longrow 18 år 46%, best nr 10414, pris 1738 kr
Läs mer om Longrow här

Benke började provningen med att berätta lite om Campbeltown:
Campbeltown [ˈkæmbəltən] är en stad i kommunen/ståthållarskapet Argyll and Bute i
Skottland. Storbritanniens mest avlägsna stad. Orten är belägen vid Campbeltown Loch på
Kintyrehalvön och har cirka 5 000 invånare.
Irland säger ju att dom var först med whisky-tillverkning och mycket talar för att det var via
Campbeltown som whiskyn kom till Scotland, geografiska läget.
Campbeltown var ett smugglarnas Mecka mellan 1600 och 1700-talet, senare utvecklades det
till ett betydande centrum för skeppsbyggnad och en välanvänd fiskehamn
Under 1800-talet var det en otillgänglig och skyddad plats och tulltjänstemännen tog sig inte
dit så ofta, men man hittade också på ett sätt att förvara whiskyn i mindre fat, Rundlet och
Kilderkin som var lättare att gömma undan från tullen. Rundlet ca 68 liter och Kilderkin ca 82
liter. Mindre fat är ju också något som våra svenska tillverkare använder sig av. Whiskyn tar
ju åt sig smak fortare då.
Campbeltown – en gång i tiden, fram till 1920 hade staden 34 destillerier och kallade sig ”the
whisky capital of the world” (världens whiskyhuvudstad). Betoningen av kvantitet framför
kvalité i kombination med alkoholförbudet och den stora depressionen i Förenta staterna
ledde till att de flesta destillerierna lades ned. I dag är blott tre destillerier i Campbeltown
fortfarande i bruk: Glen Scotia, Glengyle (whiskyn heter Kilkerran) och Springbank.
Campbeltown är ett av få samhällen i de skotska högländerna där lågskotska har varit det
dominerande språket (och inte skotsk gäliska) under de senaste seklerna. Det beror på att
köpmän från lågländerna slog sig ned i staden på 1600-talet. I dag är engelska (i form av den
skotska dialekten) det dominerande språket i staden
En känd person som äger en gård nära Campeltown är Paul McCartny. När Linda McCartney
dog i bröstcancer i April 1998, hölls det en minneshögtid, då en ensam säckpipespelare
framförde Mull of Kintyre. Linda sjöng den ofta tillsammans med Paul.
The Campbeltowns Malts Festival, 3 dagar i Maj har utvecklats till en väldigt populär
tillställning.
Benke presenterade också Springbank 16 år. Sedan presenterade Gerty Hazelburn, Janne
berättade om Glengyle och Kilkerran och Rolf tog sig an Longrow 18 year.

Kvällens vinnare med knapp marginal blev Longrow.
Efter provningen blev det julbuffe’ från Micke och sedan lotteri, 5 ringar gick det åt.

Mickes goda julmat

Klicka här så kan du se alla vinnarna

Första lotten är dragen

