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• Tre japanska och tre svenska whiskysorter jämförs 
• Olika processer 
• Olika råvaror 
• Olika lagring 
• Olika blandning 
• Inte de allra vanligaste sorterna

Tema
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• Fuji blended 
• Nikka ”Rare old super” 
• Nikka ”Super revival” 
• Mackmyra ”Smögenlagret” 
• Agitator, single malt 
• Hven, Tycho Star 
• ”Vit hund”, Mackmyra direkt från spirit still, olagrad.

Sorter
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Japanska

Svenska
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Allmänna drag

Japansk whisky
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Är japansk whisky japansk?
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• 1937 lanserade Suntory den första blended whiskyn, som hade ”skotska 
förtecken” och som såldes mycket framgångsrikt. 

• En annan strategi är att köpa in sig i destillerier i Skottland, varför 1994 
köpte Suntory de destillerier, som hörde till Morrison-Bowmore. 

• Japans whiskyboom tog slut i början av 2000-talet, när den asiatiska 
finanskrisen inleddes. 

• Sedan 1980-talet har konsumtionen av whisky i Japan minskat.

Lite historia
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• Malten köps från Skottland med fenolhalt upp till 40 ppm 
• Vörten förs över från en mäsktunna till en annan för att få så klar vört som 

möjligt, innan vörten förs över till jäskaren av trä (Douglasgran), där vörten 
får jäsa länge (>72 hrs). Man anser att en klar vört ger andra smaker till den 
destillerade spriten. 

• Japanska kemister anser att bortåt 30 % av whiskyns smak kommer från 
jäsningen, varför såväl destilleri- som bryggerijäst har stor betydelse. 

• Man använder rekombinanta jästtyper, som innebär att DNA-segment 
rekombineras (sätts ihop) från olika DNA-molekyler, varigenom kromosomer 
kombinerar genetisk information från flera källor. 

Jäsning
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• Både jäskaren av trä och bryggerijästen påverkar positivt mjölksyre-bakterierna 
(lactobacillus), vilket skapar estrar och krämighet i spriten. 

• Blended whisky framställs från samma destilleri. Man köper inte av andra. 
• Varje destilleri har många pannor av olika typer. Olika halsar (raka och av 

lanterntyp), kondens- och avtappningsrör i olika vinklar samt olika värmeväxlare 
gör att ett och samma destilleri (Yamazaki) kan producera upp till 100 olika sorters 
whiskytyper. 

• En del destillerier ligger högt och då blir det en naturlig lågtrycksdestillering, där 
kokpunkten sänks. Destillatet blir mer aromatisk, smaken mildare och fruktigare, 
för det blir svårare för oljiga komponenter med högre kokpunkt att destilleras. 

Destillering
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• De fat som i huvudsak används är barrel (180 L) från Jim Beam och Jack 
Daniels. Men även hogshead (230 L) samt sherry butt (480 L, oloroso) till 
15 % används.  

• Mera ovanligt, men till 5 %, utnyttjas japansk ek, nämligen Mizunara = 
vattenek (Quercus mongolica, subspec. crispula).  

• Men det finns inte någon lag i Japan, som anger att man skall använda 
ekfat vid lagringen.  

• Man lagrar spriten i minst tre år.

Fat
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• Man staplar faten upptill 10 våningars höjd, men så att faten inte skall 
skadas vid en ev. jordbävning. 

• Det japanska klimatet har större skillnad mellan vinter och sommar än det 
Skotska. Klimatet är kallt och fuktigt på vintern med milda vårar och med 
varma somrar.  

• Det innebär att fatkaraktären är mer markant hos japansk whisky, dvs. 
det ger större extraktion från faten. Ett exempel på temperatur-
variationer är mellan +2 °C till +23 °C. Det innebär en avdunstning på cirka 
3 % per år. Yamazaki har variationen +10°C till +27°C.

Lagring
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Allmänna drag

Svensk whisky
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• Svenska staten gjorde under 60-talet gjorde ett kort försök med att 
starta tillverkning av svensk whisky (Skeppets whisky) men 
den riktiga starten till den svenska whiskyproduktionen var när Mackmyra 
öppnande kranarna runt milleniumskiftet.  

• Efter det har det regelbundet öppnat destillerier som tillverkar svensk 
whisky.  

• De flera destillerierna är väldigt små och säljer i princip enbart sin whisky 
via försäljning av hela fat, oftast i storleken 30 liter.

Historia
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• 2005 Gammelstilla Whisky – Torsåker i Gästrikland 
• 2004 Gotland Whisky – Roma på Gotland 
• Gute destilleri – Havdhem på Gotland 
• 2010 High Coast Whisky (fd. Box Whisky) – Ådalen i Ångermanland 
• 1999 Mackmyra Whisky – Gävle i Gästrikland 
• Nordmarkens Destilleri – Årgäng i Värmland 
• 2009 Norrtelje Brenneri – Norrtälje  i Roslagen 
• 2009 Smögen Whisky – Hunnebostrand i Bohuslän 
• 2008 Spirit of Hven – Backafallsbyn på Ven utanför Skåne 
• Tevsjö Destilleri – Järvsö i Häslingland 
• 2014 Uppsala Destilleri – Uppsala i Uppland 
• Vattudalen Whisky – Strömsund i Jämtland

Svenska destillerier
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Agitator
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• Små destillerier 
• Gärna experimenterande 
• Kort lagring av naturliga skäl 
• Varje batch får ett nytt namn 
• Mackmyra är störst, sedan kommer High Coast (f d Box)

Svenska destillerier – kännetecken
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Presentation

De  japanska sorterna
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Mt Fuji destilleri

Fuji
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Heliga berget i Japan

Fujijama
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• Det finns Fuji Gothemba destilleri och det finns Mt Fuji destilleri.  Fuji 
Gothemba ägs av Kirin. Jag har antagit att det rör sig om samma destilleri 

• Kirin öppnade 1973 sitt första whiskydestilleri som ett gemensamt företag 
med bröderna Seagram (Kanada) och Chivas (Skottland). 

• Det gör mer blended whisky än maltwhisky med sina speciella kolonner  
• Kortare tid på fatlagringen genom att specialisera sig på enbart 180L fat 
• Det är det enda destilleri i Japan som från början är designat för att ha 

både pot still för maltwhisky och column still för grain whisky.

Historia
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• Från hemsidan: Till skillnad från alla andra destillerier i världen kan Mt Fuji 
Distillery producera fyra olika typer av whisky: en skotsk maltwhisky och 
tre typer av grain whisky, nämligen amerikansk (Bourbon), kanadensisk 
och skotsk stil grain whisky. 

• Sedan etableringen har Mt Fuji Distillery förfinat sin whiskytillverkning i en 
mängd olika stilar genom att integrera Kirins egen bryggteknik med 
expertis inom noggrant hantverk baserat på ovannämnda världens 
ledande whisk(e)y-produktionsmetoder.

Fuji whisky
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Destillering – grain
• Kolonndestilleraren i bryggeriet 

består av 4 delar, washkolloner, 
spritkolomner), vattenkokare och 
dubblerare. Den är unik i världen 

• Först destilleras washkolonn till lågvin 
med cirka 20 % alkohol och överförs 
sedan till en av de övriga 3 
kolonnerna. 

• Man kan kombinera de olika 
kolonnerna till 3 olika typer av 
destillationskombinationer och var 
och en kan skapa olika typer av grain 
whisky.
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Destillering – malt
• Sker på traditionellt vis i 

kopparpannor. 
• Formen påminner om dem i Laprohaig 
• Man gör blended maltwhisky, men hur 

kan man göra olika sorters whisky 
med samma pannor? 

• Olika brytpunkter i destilleringen 
(head and tail) 

• Olika lagring på olika fat
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• Doft 
• Vaniljbönor, crème brûlée, kakor, följt av torkade fikon, aprikos och en smula anis. 

• Vatten tar fram rågkryddighet och röda bär. 

• Smak 
• Mjuk och len munkänsla med maltiga, krämiga smaker och sedan rågkryddighet. 

• När vatten tillsätts får du havrekex och röda bär. 

• Eftersmak 
• Måttligt träig, mycket lätt torv och sedan följer en delikat sötma. Komplex och lagom lång 

eftersmak med inslag av torkad frukt.

Tasting notes
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Yoichi destilleriet

Nikka
24



Historia
• Masataka Taketsuru begav sig 1918 till 

Skottland för att lära sig göra whisky 

• 1920 kom han tillbaka till Japan och blev 
1923 anställd av Kotobukiya (Suntory) 
för att bygga Yamasaki destilleriet och 
producera Japans första whisky 

• 1934 började han bygga sitt eget 
destilleri i Yoichi, vars klimat påminde 
om Skottlands. Taketsuru kallade sitt 
bolag Nikka 

• 1940 kom den första whiskyn från detta 
destilleri
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Yoichi
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Närbild

Yoichi
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• 1949 Takeshi Taketsuru, Masataka’s kusinbarn och adopterad son, gick in i Nikka Whisky. 
• 1952 Namnet ändrades till The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. 
• 1963 Den första Coffey Still importerades från Skottland och installerades vid Asahi 

Breweries’ Nishinomiya för att göra sädeswhisky. (Den flyttades till Miyagikyo Distillery 
år 1999.) 

• 1966 En andra Coffey Still installerades. 
• 1967 Kashiwa buteljeringsfabrik var färdig. 
• 1969 Miyagikyo Distillery var färdigt i April and började destillera. 
• 1977 Tochigi fabriken var klar. 
• 1979 Masataka dog den 29 Augusti vid 85 års ålder.

Tidslinje från 1940
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Coffey still?

• En kolonndestillator
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• Super Nikka är en blended whisky som skapades 1962. 
• Masataka skapade denna whisky strax efter hans fru Rita dött för att visa 

djupa kärlek till henne. 
• Han hade aldrig kunnat förverkliga sin dröm att göra äkta whisky i Japan 

utan stöd från Rita 
• Under årens lopp har blandningen sakta förändrats

Nikka Rare old Super
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• Doft: Överraskande maltig och rik. Karamell och vanilj. Choklad och inslag 
av citrus och rostad ek. Harmoniskt men lite enkelt. 

• Smak: Rik och fruktig. Banan, malt, ingefära och kola. 
• Eftersmak: Kort till medellång finish. Mer banan nu, samt mjölkchoklad. 

Inslag av peppar.

Nikka Rare old Super Tasting notes
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• Nikka-blandare köpte en original Super Nikka från en samlare och 
återupplivade den som en begränsad upplaga 2015.  

• Den upprepar smaken från den ursprungliga Super Nikka-utgåvan från 
1962, i 

• Den innehåller en högre andel malt från Yoichi, vilket ger den en tyngre, 
lite torvigare stil jämfört med dagens Super Nikka-tappning. 

Nikka Super rare old revival
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• Doft: Komplexa kryddor, torkade örter, nötter och citrus. 
• Smak: En touch av gyllene sirap och honung, citrongräs, nougat och 

doftande ek tillsammans med inslag av röda vinbär och torkade blommor. 
• Finish: Mer doftande ek, ingefära och kryddnejlika.

Super revival tasting notes
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Mackmyra
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• Idén till en svensk whisky föddes av åtta vänner i en fjällstuga 1998. Under en middag undrade 
någon varför det inte fanns en svensk maltwhisky.  

• Inte långt därefter bestämde de att bli pionjärer till den första svenska maltwhiskyn. Ett år 
senare, 1999, grundades företaget Mackmyra Svensk Whisky.  

• Mackmyra ville skapa en whisky med tydlig svensk prägel. Svenskt korn, svensk ek och lokalt 
vatten blev utgångspunkten i starten av upptäckresan.  

• En lyckoträff ledde sedan Mackmyra till att utveckla 30-litersfatet som i sitt mindre format 
medför att whiskyn mognar snabbt och intensivt. Även röksmaken har en svensk markör och 
framställs på egen hand med svensk torv och spröda enriskvistar. 

• I den gamla gruvan i Bodås, några mil från destilleriet i Gävle, lagras Mackmyras Whisky i 
tryggt förvar 50 meter ner i berget.  

• I destilleriet Gravity använder man gravitationen i produktionen för så liten miljöpåverkan 
som möjligt.

Historia

36



PER FLENSBURG 14 JAN 2022

• Fylld: 2009-01-06 
• Slutlagrad: 2015-06-09 
• Buteljerad: 2017-02-14 
• Fattyp: Bourbon, 200 L 
• Fattyp: Svensk ek, 100 L 
• Recept: Elegant

Mackmyra Smögenlagret
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• Doft: Skarp och ren profil. Vanilj, äpplen och päron. Fruktdroppar med en 
fin beläggning av florsocker. Noter av färsk ek. 

• Smak: Medium kropp. Inte så sött. Ingefära, vanilj och nötter. Viss beska 
inblandad. Örtig och lätt grön karaktär. 

• Eftersmak: Medium lång finish. Mer ingefära. Fortfarande inte särskilt söt, 
men den sötma som finns är en ekartad sötma. Ingefära, örter och nötter 
– med tillsatt kola och choklad.

Mackmyra smögenlagret Tasting notes
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• Vit Hund är den råa, olagrade början till det som efter fatlagring blir 
Mackmyra Whisky. Tillverkningen sker på samma hantverksmässiga vis, 
destillerad med omsorg från vår orökta kornmalt. 

• Vit Hund passar i flera sammanhang, som en digestif efter middagen eller 
som nubbe till förrätten. Dessutom är den spännande att använda till 
cocktails och drinkar. 

• De amerikanska bourbonpionjärerna kallade sitt destillat White Dog innan 
det hälldes på fat, därav namnet

Mackmyra Vit Hund
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• DOFT: Ren och lätt oljig med en ung fruktig, spannmålskryddig ton. 
Plommon, gröna äpplen och svartvinbär samt en hel del kryddiga aromer 
av spannmål och malt, rostat bröd, vanilj och kokosolja. 

• SMAK: Fruktig, kryddig, lätt oljig och mjuk med toner av malt, anis, mint 
och plommon.  

• Eftersmaken är kryddig, fruktig och lätt salt.

Mackmyra Vit Hund Tasting notes
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Ny svensk whisky

Agitator
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• Oskar Bruno, destillerichef om grundläggande tankar  
• Det mesta arbetet i ett destilleri är repetitiva och kan därför 

automatiseras i hög utsträckning. 
• Tillverkningen styrs av datorer till ungefär 80% 
• Man destillerar under vacuum och får en renare och smakrikare sprit 
• Man jäser med olika kulturer och i 7 dagar 
• Kvarn av blötmalningsprincip 
• Lagring i kastanjefat för bättre smakupplevelser 
• Reportage i SVT

Destilleriet
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• Malningen 
- Hastigheten av inmatning av malt i kvarnen 
- Förblötningsvattnets temperatur och flöde 
- Temperaturen på sköljvatten vid kvarnens valsar 
- Hastigheten på pumpningen av den färdiga mäskblandningen 

• Mäskningen 
- Kontinuerlig mätning av tätheten på mäskbädden 
- Höjd och hastighet på mäsktunnans omrörare - utifrån värdet på mäskbädden 
- Pumphastighet för att tömma ur vörten 

• Destilleringen 
- Trycket i pannorna 
- Effekten till pannorna 
- Temperaturen på kylvattnet

Parametrar som styrs av datorn
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• Doften har en härlig och lätt ton av fruktighet som domineras av citrus, 
rött äpple och ananas tillsammans med lite torkad frukt vilket i första 
hand kommer från Sherry- och Kastanjefaten.  

• Smaken har en del sälta och en liten rökig underton, vilket kommer 
mycket från vårt val av rökighet på kornet. Detta ackompanjeras väl av 
ett fruktigt inslag där man även här kan hitta lite äpple och citrus.  

• Avslutningen har en ton av söt vaniljkola, mest från Bourbonfat och 
amerikansk ek, och den håller i sig angenämt lång tid

Agitator Single Malt tasting notes
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Tychos star

Spirit of Hven
48
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Historia

• Destilleriet, Spirit of Hven, invigdes i maj 
2008 och den första whiskyn lanserades i 
början av 2012.  

• Det finns tre installerade destillations-
pannor av traditionell pot-stilltyp i 
koppar.  

• Kornet kommer delvis från lokala odlingar 
och man har ett eget mälteri.  

• Förutom whisky tillverkar man även andra 
sorters sprit som vodka och gin.
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Destilleriet

• Destilleriet är certifierat enligt Europeisk 
Ekologisk standard, KRAV, NOP 

• Spirit of Hven är det destilleriet som har 
startats i Sverige efter Vin- och Sprit's 
"Skeppets Whisky" och Mackmyra.  

• Destilleriet är bland de 
minsta kommersiella  destillerierna i 
världen , där allt 
från mäskning till jäsning, destillering samt 
ekfatslagring och buteljering sker under 
samma tak.
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Lagring
• Ekfaten kommer primärt 

från Missouri i USA men även Fransk och 
Spansk ek användes vid 
lagringsprocessen.[8][9] 

• Maltkornen som används är delvis odlade 
lokalt på Ven och mältas i det egna 
mälteriet, och gör att whiskyn får en lokal 
karaktär.  

• Vattnet är preparerat i egen 
vattenreningsanläggning och den 
färdiga produkten tappas i den egna 
tappanläggningen på en halvliters flaska 
vars form påminner om en e-kolv vanligt 
förekommande i laboratorium.
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Tycho’s star

• Tycho's Star innehåller en balans mellan tre olika 
maltkorn, här finns orökt Pale Ale Malt för att 
skapa de maltiga bastonerna, chokladmalt för att 
skapa en lockande kola ton och rejält rökig 
whiskymalt för att skapa läder, lakrits och tjära.  

• Den försiktigt destillerade spriten har fått mogna 
på fat av lufttorkad ek. Fatbalansen är 58,20% hårt 
kolad Quercus Muehlenbergii från Missouri, 33,44% 
hårt rostad Quercus Petraea från Allier och 8,36% 
medel rostad Quercus Robur från Bourgogne.
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• Doft: En elegant doft av läder och kakao. Lite mörka bär och en svag ton 
av kaffe dyker upp efter en stund i glaset. På djupet lite salta toner med 
en hint av lakrits  

• Smak: Choklad, hårda röda äpplen och en tydlig ekton är det första som 
dyker upp. En fin sälta efter ett tag med inslag av lakrits och sedan också 
lite smörkola. Den tydliga ektonen ligger kvar i munnen länge.  

• Eftersmak: Halvlång med framförallt en mycket tydlig ekton. Dessutom 
bittermandel och en hel del lakrits i finishen. Ett uns av kaffe dyker upp 
igen på slutet.

Tycho’s star
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