
Ingelstad Whiskyvänner 

 

Årsmöte med Whiskyprovning 

Fredagen den 19e Mars 

 

Tema 

”Standardsortiment på Systembolaget” 



Årsmöteswhisky 

Destilleri Longmorn 

Typ: 16 Years 

Pris: 709:- 

Styrka: 48% 

Volym: 700ml 

Artnr: 561 

Land/Region: Skottland, Speyside 

Literpris: 1012,86:- 

Säljstart: 2013-01-03 

 

 
 

 

 

Doft: 
 
Nyanserad,maltig doft med tydlig fatkaraktär, inslag av torkad frukt, knäck, 
örter, päron, choklad och vanilj. 
 

Smakbeskrivning: 
 
Nyanserad, maltig smak med tydlig fatkaraktär, inslag av torkad frukt, knäck, 
örter, päron, vanilj och apelsinskal. 
 

Destilleriet: 
 
Longmorn grundades 1893 av John Duff, Charles Shirres och George 
Thomson i byn Longmorn, där den även har destilleriet Benriach som granne, 
som även Duff är grundare till. 
Duff som var en av grundarna hade även gjort två försök till att starta upp 
destillerier i både Sydafrika och USA, som tyvärr misslyckades. Destilleriet 
har haft en antal olika ägare. Nuvarande ägare är Chivas Brothers, 
dotterbolag till Pernod-Ricard. Longmorn har en kapacitet på ca 
3.500.000L/året 

 

 

 

 



Glas 1 

Placering i provningen: 3e 
Destilleri Isle of Jura Distillery Co 

Typ: 21 Years 

Pris: 1495:- 

Styrka: 44% 

Volym: 700ml 

Artnr: 302 

Land/Region: Skottland, Highland, Islands 

Literpris: 2135,71:- 

Säljstart: 2017-12-01 

 

 
 

 

 

Doft: 
 
Komplex doft med tydlig fatkaraktär, inslag av aprikosmarmelad, jod, gula 
plommon, hasselnötter, klöverblommor, tobak, ljunghonung och kanel. 
 

Smakbeskrivning: 
 
Komplex smak med tydlig fatkaraktär, inslag av aprikosmarmelad, jod, gula 
plommon, nougat, ceder, ljunghonung, tobak och kanel. 
 

Destilleriet: 
 
Jura destilleri ligger på ön Jura i de inre Hebriderna, som startades upp 1810 
av godsägaren Archibald Campbell. Jura har under sina år haft 2 stora 
nedstängningar med flera år ur drift. 1884 gjordes en stor renovering av 
destilleriet efter att ha missköts med underhåll. Runt 1900 sattes Jura ur 
bruk igen och rensades på utrustning. Under 1950 talet påbörjades en ny 
renovering och uppstart av destilleriet på ön Jura, det stod sedan klart 1963. 
Destilleriet ägs och drivs idag av Whyte & Mackay och har gjort det sedan 
1995. Dem har en kapaciet på ca 2.500.000 Liter/år. 

 

 

 



Glas 2 

Placering i provningen: 4e 
Destilleri The Macallan 

Typ: Sherry Oak Cask 12 Years 

Pris: 549:- 

Styrka: 40% 

Volym: 700ml 

Artnr: 478 

Land/Region: Skottland, Speyside 

Literpris: 784,29:- 

Säljstart: 2000-01-03 

 

 
 

 

 

Doft: 
 
Nyanserad, maltig doft med tydlig fatkaraktär, inslag av apelsinskal, 
valnötter, mörk choklad, farinsocker och honung. 
 

Smakbeskrivning: 
 
Balanserad, maltig smak med tydlig fatkaraktär, inslag av apelsinskal, 
valnötter, mörk choklad, farinsocker, vanilj och honung. 
 

Destilleriet: 
 
The Macallan distillery startades 1842 i staden Craigellachie, men då med 
license under namnet Elchies Distillery. Grundaren Alexander Reid säljer 
sedan destilleriet till företaget Roderick Kemp 1892. Namnet ändras då till 
Macallan-Glenlivet, dem gör även en utbyggnad av destilleriet. Dem började 
buteljera single malt under namnet Macallan först under 1980-talet. Ägarna 
har varit flera under åren, men ägs och drivs idag av Edrington Group. 
Macallan är även en av dem whiskys som finnes i The Famous Grouse. 
Macallan har en ungefärlig årlig kapacitet på ca 15.000.000 Liter/år 

 

 

 



Glas 3 

Placering i provningen: 1a 
Destilleri Aberlour 

Typ: a’bunadh 

Pris: 669:- 

Styrka: 61,2% 

Volym: 700ml 

Artnr: 445 

Land/Region: Skottland, Speyside 

Literpris: 995,71:- 

Säljstart: 2003-10-22 

 

 
 

 

 

Doft: 
 
Aningen kryddig doft med inslag av fat, apelsinchoklad, smör och torkas 
aprikos. 
 

Smakbeskrivning: 
 
Karaktärsfull, kryddig smak med viss rökighet, inslag av fat, apelsinskal, 
choklad och torkade frukter 
 

Destilleriet: 
 
Aberlour grundades 1826 av grundarna Peter Wier och James Gordon i 
staden Charlestown längs med floden Spey. Ursprungsdestilleriet drabbades 
tyvärr av en brand 1879 och blev till stora delar väldigt förstört. Bankiren 
James Fleming va dock kvick och gick snabbt in och återuppbyggde det redan 
under samma år. Aberlour är väldigt känt för sina Sherrylagrade whisky. 
Destilleriet är idag franskägt via moderbolaget Pernod-Ricard sedan 1975. 
Aberlour var det första stora destilleriet i Skottland som blev uppköpt av ett 
utländskt företag. Dem har än kapacitet på ca 3.500.000 Liter/år. 

 

 

 



Glas 4 
Placering i provningen: 5e 

Destilleri Highland Park 

Typ: 18 Years Viking Pride 

Pris: 849:- 

Styrka: 43% 

Volym: 700ml 

Artnr: 437 

Land/Region: Skottland, Highland, Orkney 

Literpris: 1212,86:- 

Säljstart: 1998-10-05 

 

 
 

 

 

Doft: 
 
Nyanserad, något rökig doft med tydlig fatkaraktär, inslag av torkad ananas, 
apelsin, vanilj, nötter, mörk choklad och honung. 
 

Smakbeskrivning: 
 
Nyanserad, något rökig smak med tydlig fatkaraktär, inslag av torkad ananas, 
apelsin, vanilj, nötter, kakao och honung. 
 

Destilleriet: 
 
Highland Park grundades 1798 av Davird Robertson. Destilleriet fick dock 
vänta tills 1826 innan dem fick börja producera sprit, då licensen anskaffades 
först då. Highland Distillers som sedan 1999 ingår i holdingbolaget Edrington 
har ägt destilleriet ända sedan 1937. Idag står destilleriet på den plats där 
den kände spritsmugglaren Magnus Eunson hade sitt smugglarnäste under 
sent 1700-tal, som varumärket ofta förknippas med. Destilleriet finns i 
staden Kirkwall på ön Orkney. Highland Parks kapacitet ligger på 2.500.000 
Liter/år. 

 

 

 



Glas 5 
Placering i provningen: 2a  

Destilleri Loch Lomond 

Typ: 15 Years 

Pris: 399:- 

Styrka: 46% 

Volym: 700ml 

Artnr: 514 

Land/Region: Skottland, Highland 

Literpris: 570:- 

Säljstart: 2018-09-01 

 

 
 

 

 

Doft: 
 
Nyanserad, något rökig doft med fatkaraktär, inslag av torkad frukt, 
vaniljfudge, nötter, pomerans, honung och lakrits. 
 

Smakbeskrivning: 
 
Nyanserad, rökig smak med fatkaraktär, inslag av torkad frukt, vaniljfudge, 
hasselnötter, pomerans, tobak, honung och lakrits. 
 

Destilleriet: 
 
Loch Lomond startades upp för första gången 1814 i den skotska byn 
Arrochar, men slog igen efter endast 3 år. 1964 startades Loch lomond upp 
igen av det tidigare ägarna av Littlemill Destilleri, man började sedan att 
producera maltsprit året därpå. Loch Lomond nämns även i Tintin som den 
whisky som Kapten Haddock dricker, det finns dock ingen koppling mellan 
det verkliga detilleriet och kapten Haddocks whisky. Destilleriet beräknas ha 
en kapacitet på ca 30.000.000 Liter/år 

 

 

 

 


