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November, mörker, regn – och
maltwhisky!

Den 10 november blev det åter dags för sex törstiga maltwhiskyexperter att samlas för att
försöka hitta det ultimata maltdestillatet som åldrats på fat.
Denna gång samlades vi hos värden och fordonsstrategen Jan Spyker Isaksson i nya
penthouset med den vidunderliga utsikten. Nu behövs inte längre pass, visum och annat
krångel för att passera gränser till Halland. Regnet höll sig borta och allt var bra.
Vi skänker alla de arabiska maltwhiskyprovare som står på gränsen mellan Belarus och
Polen utan passa och papper en medlidsam tanke… Det blir ingen god maltwhisky på någon
sida den gränsen!
Vi blev desto mer nöjda när fordonsstrategen bullat upp med FYRA pavor av kapten
Haddocks favoritwhisky Loch Lomond – per MAN!!!
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På detta geniala sätt hittade fordonsstrategen automatiskt ett tema för provningen –
nämligen – kapten Haddock OCH Loch Lomond!

Vi beslutar att det ICKE är fri drickning som gäller – istället börjar vi från vänster och går åt
höger. ”Någon j-la ordning skall det väl vara” även i ett maltwhiskysällskap, som nu har drygt
200 sorter på testlistan!
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Vi börjar med:

1. Loch Lomond Original

På denna lilla pava anges ingen ålder. Men en nätsäljare presenterar den så här:
Loch Lomond Original är en single malt whisky från Highland, Skottland.
Whiskyen är supermjuk och fruktig med skarpa maltnoter, som med stor
motivering har gett den beteckningen "Smoothed to Perfection".
Loch Lomond Original har lagrats i många år på de skotska högländerna i
amerikanska ex bourbon fat.
Arom:
Whiskyn ger ett utmärkt intryck med toner av honung, vanilj och kakor.
Smak:
Den är slät och söt med lätt citrus, vanilj och färsk grapefrukt.
Avsluta:
Kort finish och fruktig söt med ett litet inslag av ek.
BSMWS-panelen håller i stort med och förvånas över att en virre som inte långlagrats på t
ex sherryfat har en så mjuk, fin och stor smak. Den är maltig och inte insmickrande. Helt
enkelt en prisvärd och överraskande fin whisky.
Med en skvätt vatten utvecklas blommighet i doft och smak. Vi misstänker att detta drivits
på av den amerikanska eken som besudlats med bourbon.
Några av oss har kanske tidigare haft en tanke om att Loch Lomond är en spelare i lägre
divisioner. Idag kom de upp några snäpp.
Vi ger:

Och en

för att Originalet överraskade så positivt.
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2. Loch Lomond 12 YO

Alla de sorter vi testar är lagrade på amerikansk ek. Googlar man på nätet påstås att
det är bourbonfat av ek. På våra pavor hävdar man ny ek.
Vi kan dessvärre (konstigt nog…) inte avgöra detta.
Vi konstaterar att vi nu har att göra med lite mer alkoholstyrka och det känns i doft och
smak. Vi vattnar och hittar finare balans, men våra subtila smaklökar signalerar ändå
någon bismak… Är det rök, kanske eller liten beska?
Kanske är det lite så med denna whisky att den, likt rödvinet, skall luftas för att spricka
ut ordentligt. Vi verkar överens om att nr 2 ändå tar sig…
Här är vi aningens mindre generösa men ger ändå:

Vi kompenserar de snåla, fyra piporna med en
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3. Loch Lomond 15 YO

Vafalls, undrar vi? Nu är vi uppe på 15 år och lika fullt saknar vi en doftexplosion! Vi
vattnar och det är väl numera ett ganska känt faktum – såväl dofter som smaker
dyker upp. Men lite försiktigt – om man t ex jämför med Originalet!
På etiketten hävdas att det skall vara frukt och honung i smaken. Vi är tveksamma
men kan gå med på det kan finnas spår av t ex päron och mild svensk honung som
smeker smaklökarna.
Vi förundras över det faktum att Originalet som kanske lagrats i sju år var så pass
smakrik och intensiv

BSMWS-panelen var ganska överens om att detta var den svagaste kandidaten av de fyra.
Protokollföraren tar sig friheten att jämföra med Johnnie Walker Green Label där samliga ingående sorter är 15 YO
(minst) och då når inte Loch Lomond 15 YO till naveln på Johnnie och ger den en

Den ”tog sig på slutet” och belönas därför också med en
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Loch Lomond 18 YO

Nu jävlar… är ordning återställd! 18-åringen visar var skåpet skall stå. Doftar mycket
med liten sötma i form av torkad frukt. Någon liten udda ingrediens finns innan
vattningen, men därefter glider den snyggt in bland härliga, 18-åriga whiskys som är
lite maffiga, mjuka och smakrika!
Det var lite tight mot Originalet men 18-åringen vinner med någon noslängd och
bevisar att den är en virre att räkna med – även om den ställs mot Dalwhinnie 15 YO.

Vi sätter en
”på verket” – bara för att inte reta upp skutskepparen. Någon
kunglig krona blir det icke!

Halvtidsvilan
När vi gick in på slutvarvet i första halvlek försvann fordonsstrategen till
köksregionerna och slamrade lite. Efter en stund bjöds vi till bords där Isak trollat fram
några härligt kryddiga choritzos på potatisgratängsbädd från ugnen.
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Pilsner därtill av olika sorter, och därpå en kaffe med dammsugare.

Fordonsstrategen får självklart överta

och klarar han ha den på sig ute i omgivningarna utan att den blåser av, så får han
självklart göra det. Vi har förstått att fordonsstrategen går under namnet

i området. Det är några pizzibagare och arabiska kebabtekniker som inte uppskattar att
vår fordonsstrateg konkurrerar på lunchmarknaden i området…

- Äh, de där pajaserna kan slänga sig väggen! Jag köpte en Kalachnikov redan när vi
bodde i Vallda. Den höll man undan de lömska, halländska bonlurkarna med, och det
var ju en fröjd att jaga vildsvinen jag gjorde choritzo av. Några salvor mot skogsbrynet
och sedan hade man griskött till halva Vallda… En och annan tamgris strök nog med
också, men ni kände väl ingen skillnad på smaken? Svin som svin!
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Våra protokoll ligger ute på nätet…
Vi har ju senaste protokollet tillgängligt på vår hemsida även för utomstående. Och dessutom finns
samtliga protokoll på en helt annan sajt. Jag vet inte hur det går till, men så är det:
https://docplayer.se/
Sök t ex på ”bsmws” så kommer de upp! Skriver du ”brännöbladet” finns de blaskorna också där.
Men vi har ju inget att skämmas för. Synd bara att vi inte kan ta betalt för våra professionella råd.

Vår adress är nu enkel och logisk:

www.bsmws.eu
Gud bevare konungen och fastlandet! Samt Brännö, Asperö, Buskär,
Skifteskär, Gotland och andra jävla öar…
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Misstänker att jag trampade i klaveret förra gången jag skrev att det var ”Ljuvligt att åter få
botanisera lite i en sommarbukett av härliga maltwhiskyblommor”…
Tänkte inte just då på hur Byggare Bert på Brännö Highlands våndas när han påtvingas inta
en härlig, amerikansk bourbon. Visste inte att denne titan var SÅ allergisk mot prunkande
blommor att han lider av att inmundiga det härliga majsdestillatet.
Men vad gör man inte för medlemmarna. Blev erbjuden en kartong Four Roses till inköpspris,
men med tanke på Byggarens allergi tvingades jag dricka upp hans andel.

Vad gör man inte för sina medmänniskor…
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Det är lite magi i det namnet… Tänk att Allan på Brännö fått ge namn åt världens bästa whisky!

Vi åt och lät oss väl smaka hos fordonsstrategen och under kaffet blev undertecknad
överraskad med en fin gåva i form av knallröd Macallan!

En förhärdad alkis kramar om sin lille vän…

Glad och överväldigad tackar undertecknad för den fina pavan! Sällan blir man annars
så belönad bara för att man har kul och pimplar maltwhisky i trevliga kamraters
sällskap…
Till traditionen hör att vi alla smakar på sådana här trevliga överraskningar. Lovar ta
med ”Allan” till Byggare Bert nästa år!
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Vi bjuder ju ibland på lite kultur och musik.
Nu har vi hittat ett underligt band som råkar heta Bert Shorthouse & His Glenlomond Band. De river
av låten The Happy Haggis. Klämmigt! Kanske är detta en släktig till Byggare Bert… Byggaren
gillade ju haggis.
https://www.youtube.com/watch?v=wuETqefdOo8&ab_channel=VariousArtists-Topic
Och vill du ha mer skotsk musik?
Lyssna på Mad Macs:
https://www.youtube.com/watch?v=F1kBbG30EIU&ab_channel=TheMadMacs-Topic

Erbjudande om sponsring!
I dessa tider får man vara glad om någon skulle vilja sponsra vår seriösa whiskyverksamhet.
Undertecknad har ju tillskrivit en sljivovicatillverkare i Serbien för att kunna köpa in billigt,
långtidslagrat plommondestillat.
Denna förfrågan hamnade förmodligen i den serbiska ”förvaringscylinder nummer 5” (alltså
papperskorgen…)
Nu har ett annat trevligt erbjudande dykt upp.
En viss herr Ali Abdula Mohammed, adress Länsmansgården har kontaktat oss och berättar att
hans far Hussein som är taliban och en svåger Reza (mulla i Kabul) tillverkar maltwhisky där. Man
lagrar whiskyn i gamla, amerikanska dieselfat. Det ger whiskyn en pikant doft och av de
amerikanska trupperna som nyligen stack hem till USA. Kornet som används är plockat från sikten
på diverse olika gevär och pistoler man har så gott om.
Kornet torkas på eldar av gamla Jeep-däck. Det kanske kan blidka er fordonsstrateg, som jag hört
inte gillar rök, säger Ali!
- Så nu hoppas jag ni kommer köpa er whisky från vårt nya destilleri i Kabul:

Och det är nog bäst att ni nappar på erbjudandet - annars spränger jag era hus, tillägger Ali, på sitt
socioekonomiska, ointegrerade och lismande, insmickrande sätt…
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En saga att berätta för barnbarnen
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Nåja, så här såg det ut när vår hjälte närmade sig Sandvik efter några timmar till sjöss…
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Mera om

The Macallan 1951 Single Highland Malt Scotch Whisky is one of 632 that was bottled at 48.8% abv from two
casks that were filled on 20 December 1951 and kept together in the same warehouse for decades.
The whisky was correctly estimated to be worth HK$120 000 to HK$150 000 (R162 000 to R203 000) and sold
for HK$147 000 (R199 872) including the premium.

The Macallan-Glenlivet Distillery 1938 Decanter With 37 Years Old Scotch Whisky
The auction included a handful of decanters, such as this one, The Macallan-Glenlivet Distillery 1938
Decanter With 37 Years Old Scotch Whisky. The single-malt whisky was distilled in 1938 and bottled in 1975.
The Silver Seal Whisky Company then rehoused it in this one-litre German silver and crystal decanter that has
been dated to around 1885.
The decanter was estimated to be worth HK$55 000 to HK$70 000 (R74 000 to R95 000) and sold for HK$63
700 (R86 611) including the premium.

Priserna angivna I Hongkong-dollar och är nästan i nivå med SEK.
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Kvartalets fyr är

som ligger innanför Vinga
Vill du veta mer om denna obemannade fyr?
Klicka på länken: https://fyr.org/wiki/index.php/Viten

Häpp, tecknar eder förbundne
Matrosen F
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Ekonomin och övriga beslut

Ekonomin är inte alls så dålig som bilden ovan antyder. Den är snart lika stark som Stål-Långben!
För tillfället har sällskapet kr 3.850:33 på kontot. Samtliga provningar är nu betalda vilket gör att vi
går in i nya året med den behållningen som grundfundament.
•

Presidiet beslutade att en årsavgift å SEK 1.500:-/medlem skall inbetalas den 15 jan 2022.

Det innebär att när dessa pengar landar på kontot har vi att disponera totalt 14.350:33 – vilket i sin
tur öppnar för att vi har:

3.587:58 x fyra provningar som budget 2022!
Presidiet beslutade dessutom vi under 2022 skall ha fyra kvartalsmöten, och att de fördelar sig
enligt följande:

•
•
•
•

17 februari hos Byggare Bert
19 maj hos greve Silfverblad
18 augusti hos hamnkapten Nyman
17 november hos skutskeppare Berner

Det blir bara jobbigare och jobbigare…
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… att hålla ordning på alla förkortningar: BSMWS, GCB, BJRA, BSSS, BVS, BCA, BTR, BSDLGA, BÖPS och
MWB, BSW, AVA – och fler kan det bli! Detta är ett sätt att vidga verksamheten och därför har vi
följande systersällskap som vi nu kan samordna i en ny koncern! Så brist på vätskor lär aldrig bli ett
problem
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