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NYHEDSBREV – APRIL 2010
Hej Whisky-venner,
Sneen er nu langt om længe væk uden for og solen er begyndt at få mere magt, så vi alle kan få ladet
’batterierne’ op igen efter en lang mørk vinter.
Vi havde fredag d. 12 marts en kanon smagning med Highland Park og Martin Markvardsen.
En smagning som rigtig mange deltagere nød i fulde drag – både på grund af den gode whisky og så
ikke mindst Martin som er en fantastisk foredragsholder.
Vi havde også vores årlige generalforsamling samme aften  Referatet deraf kan læses her:
http://www.aalborgwhiskylaug.dk/Arrangementer/100312/ReferatAfGeneralforsamling.pdf
Som der også kan læses i referatet ovenfor, så fortsætter vores kontingent med at være 200,-/år og da
vi netop har passeret 1. april 2010 betyder det at det er tid til fornyelse af medlemskabet.

Vi slutter foråret af d. 22/4 kl. 1900 med vores BP British Petroleum-smagning.
Dog vil vi ikke udelukke måske at kaste et arrangement ind i løbet af sommeren inden vi for alvor tager
hul på efterårssæsonen igen i august måned.
Vi har allerede planlagt nogle af smagningerne, men vi mangler et tema til oktober måned – så forslag
modtages gerne på vores mail-adresse awl@aalborgwhiskylaug.dk
Husk! Du kan altid se flere detaljer på vores hjemmeside, om de flasker vi har på smagning.

FORNYELSE AF MEDLEMSKAB FOR PERIODEN 1/4-2010 - 31/3-2011:
Vi har passeret 1. april og det betyder at medlemskabet af AWL skal fornyes, hvis man fortsat ønsker at
kunne deltage i de attraktive mini-smagninger i løbet af året.
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Kontingentet for medlemsåret er uændret kr. 200,Beløbet skal, som sædvanligt, indbetales på vores bankkonto med angivelse af medlemsnummer i
beskedfeltet for indbetalingen.
Nye medlemmer opfordres også til at melde sig ind, nu i starten af den nye medlemsperiode.

MEDLEMSKORT:
Vores vinhandler, Søren Skovlund, Skjold Burne i Bispensgade, Aalborg har igen i år indvilliget i at være
sponsor på vores medlemskort – Tak til Søren 
Medlemskort kan forventes udsendt primo juni, da alle så har haft en chance for enten at forny deres
medlemskab, eller melde sig ind for første gang.

SMAGNINGER I 1. HALVÅR 2010
APRIL:
BP British Petroleum – skal vi nu til at drikke benzin? Eller er det noget der smager så grimt at ligeså
godt kunne være benzin? Der har været mange forslag fremme fra medlemmerne til hvad det nu kunne
være der gemte sig bag BP’et.
Er det en smagning med whiskies i ’King George’-klassen? Og vi derfor lige så godt kunne drikke
benzin? Eller er det, det engelske St. George destilleri der gemmer sig bag BP – og deraf brugen af
ordet British?
Beklager, intet af ovenstående er rigtigt – eller rettere jeg beklager ikke… for se lige nedenfor hvad det
nu rent faktisk er vi skal smage :

Her er de så, destillerierne… Kan I kende dem? Nå, ikke?  så se smageprogrammet nedenfor… eller
læs den korte introduktion til smagningen her:
Vi kan begynde med lidt facts:
1.
2.
3.
4.
5.

Det ene destilleri ligger i Højlandet, det andet på Islay
Det ene er grundlagt i 1819, det andet i 1825
Begge destillerier var/er ejet af spiritus-giganten Diageo
Begge destillerier lukkede i 1983
Begge destillerier er kult-destillerier i dag

Begynder det at dæmre?  ok, jamen sådan ser de ud i dag:
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Jeg taler selvfølgelig om: BRORA og PORT ELLEN
Brora ligger i byen af samme navn på østkysten nord for Inverness, en smuk køretur langs kysten på
små 90km, hvor man passerer flere andre destillerier, bla. Teaninich, Dalmore, Glenmorangie, Balblair
og sidst Clynelish som ligger lige over for det gamle Brora.
Faktisk startede Brora med at hedde Clynelish, men da man byggede det nye Clynelish-destilleri i 1967
kørte de 2 videre side om side i en kort periode inden man lukkede det gamle Clynelish i ca. 1 års tid.
Herefter genopstod det nu i 1969 under navnet Brora og kørte i de næste 7-8 år med en produktion af
meget røget malt. Herefter blev der kun i perioder destilleret på røget malt.
Noget af rigtigt røgede (40-45 ppm) skal vi smage her d. 22/4. Til sammenligning er Talisker kun
25ppm og Lagavulin og Laphroiag er 35-40ppm
Men med kun 2 kedler, 1 mæske kedel og 1 spritkedel har produktionen selvsagt været begrænset og
det kan ses på priserne i dag – særligt de gamle aftapninger fra 70’erne koster rigtig mange penge.
Port Ellen er noget mere kendt end Brora. Alle der har smagt Islay-whisky ved hvad Port Ellen er…
Det er placeret på Islay’s sydkyst hvor det i dag mere har karakter af et industrikompleks pga. Port
Ellen Maltings – det store malteri, som er placeret lige bag ved de gamle destilleribygninger.
Port Ellen havde oprindeligt kun 2 kedler ligesom Brora, men fik i 1967 yderligere 2 kedler installeret,
lidt hjalp det da destilleriet alligevel blev nedlagt i 1983. Port Ellen er i dag kendt for sine mange
uafhængige aftapninger fra bla. aftapperen Douglas Laing, men er samtidig et destilleri hvor alt
aftappes fra og det resulterer desværre i nogle fade som måske nok ikke skulle have sendt på markedet
alligevel når ud til os.
Vi har skrabet 6 stk kult-flasker sammen, 2 uafhængige og 1 destilleri aftapning fra hvert af
destillerierne. Vi vil skænke dem 2x3, så du får muligheden for at sammenligne aftapningerne og have
den officielle aftapning som referencepunkt.
Afslutningsvis har jeg tyvstjålet noget fra whiskyfun.com – Serge Valtentin’s site…
Han er den helt store Brora-fan…og så ligner han også den lille mand i tegneserien – se allernederst
efter kommende smagninger - Vel mødt den 22/4
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BEMÆRK: Vi forventer en stor søgning på denne smagning, så vi vil denne gang være ekstra
opmærksomme på at vilkårene for tilmelding bliver overholdt.
Man kan denne gang IKKE tilmelde sig hos Skjold Burne Vinhandel, netop pga. den store søgning der vil
være på denne smagning.
TORSDAG d. 22. april 2010 Kl. 19.00 – BP – British Petroleum-smagning
--- MINI-SMAGNING – KUN 34 PLADSER OG KUN FOR MEDLEMMER !!
--- HUSK !! For at deltage i denne smagning SKAL du have betalt kontingent for 2010/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Brora 1981 24år, 48,5%, sherry cask#1524, 726 flasker, Dun Bheagan
Brora 1981 26år, 48%, sherry cask#1521, 588 flasker, Chieftains Choice
Brora 30år 6th Annual release 2007 55,7%, 2958 flasker, Destilleri aftapning
Port Ellen 1982 26år, 57,6%, cask#1515, 222 flasker, Chieftains Choice
Port Ellen 1982 26år, 58,4%, cask#1524, 252 flasker, Signatory
Port Ellen 24år 3rd Annual release 2003 57,3%, 9000 flasker, Destilleri aftapning

Smagningen afholdes på The Irish House, Østerågade (Nytorv), Aalborg, Pris: 350,Der åbnes for tilmelding TIRSDAG d. 6. april Kl. 21.00 – og som altid gælder først-til-mølle
princippet. Tilmeldingen til smagningen foregår som sædvanligt via vores hjemmeside
www.AalborgWhiskyLaug.dk
BEMÆRK: På hjemmesiden kan der kun tilmeldes via link’et ’Tilmelding til smagning’ nederst til venstre
på hjemmesiden. Findes dette link ikke på siden er der ikke åbent for tilmelding!
Tilmeldinger modtaget pr. mail, eller på anden vis inden det officielle åbningstidspunkt vil blive anset
for ugyldige og slettet!!!

SMAGNINGER I 2. HALVÅR 2010
Programmet ser ud som følger, så tjek jævnligt hjemmesiden for datoer og aftapninger (forbehold for
ændringer):
BP – British Petroleum?
TORSDAG
** Mini-smagning – 34 pladser, kun for medlemmer **
22/4
2010
1. Brora 1981 24år, 48,5%, sherry cask#1524, 726 flasker, Dun Bheagan
2. Brora 1981 26år, 48%, sherry cask#1521, 588 flasker, Chieftains Choice
Kl 19.00
3. Brora 30år 6th Release 2007 55,7%, 2958 flasker, Destilleri aftapning
4. Port Ellen 1982 26år, 57,6%, cask#1515, 222 flasker, Chieftains Choice
The Irish
5. Port Ellen 1982 26år, 58,4%, cask#1524, 252 flasker, Signatory
House,
6. Port Ellen 24år 3rd Release 2003 57,3%, 9000 flasker, Destilleri aftapning
Nytorv,
Aalborg
Isle of Arran vertikal-smagning
DATO OG
** Mini-smagning – 34 pladser, kun for medlemmer **
LOKALE
IKKE
1. Arran 10år, 46%
FASTSAT
2. Arran 1995 10år, 55,3%, sherry cask#10, 360 flasker
3. Arran 1997 5år, 58,3, cask 1041, 341 flasker
4. Arran 1996 MACY 10th Anniversary, 10år, 48%, cask#718, 450 flasker
5. Arran Amarone Cask, 55%, Limited Edition
6. Arran 1997 11år, sherry cask#933, 57%
DATO OG
LOKALE

Old Time Speyside-smagning
** Mini-smagning – 34 pladser, kun for medlemmer **
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IKKE
FASTSAT

1. Benriach 1987, 21år
2. Glenfarclas 1966 43år
3. Macduff, 1968 38år
Resten af programmet ikke fastsat

DATO OG
LOKALE
IKKE
FASTSAT
DATO OG
LOKALE
IKKE
FASTSAT

TEMA IKKE FASTLAGT
Har du forslag til tema, så mail det på awl@aalborgwhiskylaug.dk
ISLAY-SMAGNING
Stor smagning – både for medlemmer og ikke-medlemmer
Program ikke fastsat

Vi glæder os til at se dig til Laugets smagninger!
Med venlig hilsen
Claus Rasmussen
Formand, Aalborg Whisky Laug
PETE McPEAT AND JACK WASHBACK - Kilde: Whiskyfun.com

5

