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Pröv 3 – 2017 Kopparpannans Whiskyklubb ”Vänskap” 

 

Temat ”Vänskap” kommer kort och gott från namnet på den whisky vi ska avnjuta idag.  

Whiskyn kommer från ett och samma destilleri, nämligen Laphroaig och är ett fyra årgångar 

från deras Feis Ile buteljeringar. 

Cáirdeas (uttalas Car-Chess eller Car-chase) är skottsk gaeliska och betyder vänskap, allians 

eller familjeband.  

Det kommer från en tidig form av irländska kallad ”Old Irish” (Cairdes). Ett språk som 

utvecklades under 500-talet. Den typ av Gaeliska som pratas idag har sin bas i ”Middle Irish” 

och ”Early Modern Irish” som utvecklades från 1100-talet och framåt. 

Laphroaig Cáirdeas släpptes första gången 2008 i dess nuvarande form. Den släpps årligen i 

samband med Feis Ile, den årliga whisky festivalen på Islay, och är en hyllning till 

medlemmarna i ”Friends of Laphroaig”. 

Fram till 2014 blev dessa alltid tillgängliga i några ex på Systembolaget, men from 200-års 

jubileet 2015 så släpps den bara på Feis Ile och på FoL (åtminstone officiellt) och det är ”först 

till kvarn” som gäller. Fick inte tag i någon 2016 men ska försöka ”nypa” en 2017 om det är 

möjligt. 

Laphroaig ("den vackra sänkan vid den breda viken") grundades 1815 av Donald och 

Alexander Johnston. Den sista generationen av familjen Johnston som drev distilleriet var Ian 

Hunter, brorson till Sandy Johnston, som var barnlös då han avled 1954. Distilleriet togs då 

över av Bessie Williams, en av företagets medarbetare. 

På 1960-talet såldes företaget till Long John International, för att under de därpå följande 

decenniumen säljas vidare till flera olika företag och har drivits av många namnkunniga 

namn i branchen bl.a. John McDougall som tog över efter Bessie samt Iain Henderson. 

Idag ägs Laphroaig av Suntory Holdings som även äger Bowmore och mängder av andra 

destillerier i världen och destilleriet drivs av John Campell. 

John Campbell är den förste Islay födde (Ileach) att inneha titeln ”Distillery Manager” på 

Laphroaig, en titel han haft sedan 2006. Han har varit inblandad i samtliga Cáirdeas 

buteljeringar. 

Det har funnits många Feis Ile buteljeringar före 2008, men dessa har inte burit namnet 

Cáirdeas. 

 

 

 

 



Whisky # 1 

Namn: Laphroaig Cáirdeas 2011 ”Ileach Edition” 

Ålder: NAS  

Fat: First fill bourbon från Makers Mark 

Buteljerare: Laphroaig 

Typ: Single Malt 

Region: Islay 

Styrka: Abv 50,5% 

Pris: Nån stans mellan 800-900kr när den såldes, nu allt mellan 1400 till över 3000kr på 

auktioner. 

Kuriosa 

Buteljerad 2011, totalt 6000 flaskor 

Sockerkulör ( men ingen kylfiltrering 

2011 – Ileach Edition – Den första han valt fat till helt på egen hand? Det verkar i alla fall vara 

så enligt ryktet, men det är inte bekräftat. 

Faten till denna version har alla legat i lagerhus med jordgolv och de har därför exponerats 

maximalt till Islays unika klimat.  

Åldern sägs vara ca 8 år enligt ett flertal källor på Internet, men det är inget jag fått 

bekräftat.. 

 

Smaknoter från grabbarna på Masters of Malt 

Doft: Trevlig sötma. Vi får Gipsy Tart (en slags efterrättskaka) klädd med TCP (en 

antibakteriell tvål)alltså inte rekommenderad som efterrätt), lite frukt, kanske päron och 

vanilj. Där finns också sotig rök, och kanske till och med lite litchi, mentol och en gnutta 

parfym. 

Smak: Riktigt fet, massor av torv och rök blandad med krämig, smörig sötma. När du har den 

i munnen, utvecklas en smak av skumbananer, choklad och äppelstrudel. Den smakar exakt 

som en sötare version av den skarpa lukten i destilleriet. Den underbara torvröken från 

mältningarna, tång, lite medicinska toner, hav och sälta. 

Avslutning: Lång. Känns som man har rester av kol baksidan i gommen, kanske en svag ton 

av Mezcal, som fungerar riktigt bra. 

Omdömme: Ett bra dram. Faktum är att det är vår favorit Feis Ile-buteljering hittills! Det är 

lite som peated bourbon, eller kanske man ska säga "Pourbon". 



Whisky # 2 

Namn: Laphroaig Cáirdeas 2012 ”Origin” 

Ålder: NAS  

Fat: Bourbon 

Buteljerare: Laphroaig 

Typ: Single Malt 

Region: Islay 

Styrka: Abv 51,2% 

Pris: Någonstans mellan 800-900kr när den såldes, nu allt mellan 1500 till över 2000kr på 

auktioner. 

Kuriosa 

Buteljerad 2012, totalt 20 000 flaskor 

Inga färgämnen och ingen kylfiltrering 

Denna utgåva firar FoL:s 18-års dag. Den innehåller whisky som användes för att skapa den 

första Cáirdeas 2008 blandat med yngre whisky. 

Hälften av whiskyn ska enligt uppgift legat sju år på kvartsfat (125l) och den andra halvan, 

den som användes till Cáirdeas 2008, är 13-21 år och har legat på refill bourbon fat. 

 

Smaknoter från grabbarna på Masters of Malt 

Doft: Smörig och len med bara en svag fläkt av böckling (smoked kippers). Man kan bara 

skönja svaga toner av de fenoler du hittar i den 10-åriga varianten. Det är istället en tung 

"butterscotch" sötma som dominerar med en rejäl portion av salt godis. 

Smak: Rund och len, en smörighet sprider sig själv, smälter och avslöjar Laproaig's signatur, 

ett rökigt hjärta. Den är skarp, men inte övermäktig, som en kudde av rök snarade än ett 

omslutande moln. Det är en helt klart en munfull, men den fyller munnen med finess. 

Sötman från doften är påtaglig, och smakar anmärkningsvärt likt den smuliga fudge man 

hittar överallt på Islay. 

Avslutning: Söt, lång och bekväm. 

Omdöme: Ett bra namn på en angenäm whisky som man gärna spenderar mer tid med. 

 

 

 



Whisky # 3 

Namn: Laphroaig Cáirdeas 2013 ” Port Wood Edition” 

Ålder: NAS 

Fat: Bourbon / Port Pipes 

Buteljerare: Laphroaig 

Typ: Single Malt 

Region: Islay 

Styrka: Abv 51,3% 

Pris: Någonstans mellan 800-900kr när den såldes, nu allt mellan 1300 till över 2500kr på 

auktioner. 

Kuriosa 

Buteljerad 2013, totalt 20 000 flaskor 

Inga färgämnen och ingen kylfiltrering 

Åldern sägs drygt 9 år, åtta år på bourbon fat och finish 14 månader på Port Pipes (ca 550l 

stora fat, men port pipes kan vara så stora som 700l) 

Smaknoter från grabbarna på Masters of Malt 

Doft: En fläkt av Laphroaig gömmer sig bland uppskurna blodapelsiner, grapefrukt, 

hallonbuskar och en ton av torkade örter. Vispad grädde och citronskal kommer också fram 

efter en stund. 

Smak: Svartvinbär och marmelad kombinerad med välsmakande peppartoner. 

Avslut: Torr och fruktig. 

Omdöme: Pink Laphroaig! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Whisky # 4 

Namn: Laphroaig Cáirdeas 2014 

Ålder: NAS  

Fat: 1st fill Bourbon / Sherry Hogsheads 

Buteljerare: Laphroaig 

Typ: Single Malt 

Region: Islay 

Styrka: Abv 51,4% 

Pris: Någonstans mellan 800-900kr när den såldes, nu allt mellan 1300 till över 2400kr på 

auktioner. 

Kuriosa 

Buteljerad 2014, totalt 28 254 flaskor 

Inga färgämnen och ingen kylfiltrering 

Det sägs att åldern på denna whisky är 8 år varav ca 7 år på 1st fill bourbon och sedan en 1-

årig finish på Amontilado Sherry hogsheads  (Hogsheads rymmer normalt ca 250l). 

Smaknoter från grabbarna på Masters of Malt 

Doft: Banan, honung och lite jästtoner ála Marmite. En rejäl dos med farinsocker 

tillsammans med torvrökt gröt och en dos torkad papaya. 

Smak: Bacon, dadlar, lite mer jäst och välgrillade äppelskivor. 

Avslut: Nån typ av rikligt saltad BBQ-rätt. 

Omdöme: Frukostwhisky, men det är en väldigt spretig frukost. Det är som flera frukostar 

samtidigt faktiskt, men eftersom det är en whisky och inte en frukost kan det kanske funka, 

eller? 


