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”As the distiller intended”
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Lite fakta om Douglas Laing & Co
1945, efter att Fred Douglas Laing blivit hemförlovad från RAF började han
jobba med att marknadsföra blended whiskyn ”The King of Scots”, främst i USA
och sydamerika. 1948 köper han ut de dåvarande amerikanska ägarna. I köpet
ingick en lång lista på kunder i USA och Sydamerika, 4-5 oblandade fat och ett
lager som skulle hålla honom flytande i runt ett år. Detta var starten på
företaget Douglas Laing & Co.
1984 FDL dör och hans söner Fred och Stewart tog över företaget och deras
”main business” var vid tidpunkten blended whisky till stor del för tax-free och
den asiatiska marknaden.
Under 1990-talets finanskris rasade de asiatiska marknaderna och det såg allt
annat än ljust ut för företaget som hamnade farligt nära ruinens brant. Man
hade stora lager whisky men inga kunder.
Då man inte såg någon ljusning försökte man hitta nya marknader och man
beslöt sig för att satsa på exklusiva Single Cask buteljeringar för att skilja sig
från mängden. 1999 föddes därför Old Malt Cask ett projekt för att dels tömma
deras lager med åldrande whisky och dels som ett försök att hitta en ny
marknad. Tanken var att släppa 50 olika single casks, alla med en styrka på
50%. Nu 20 år senare vet vi att det blev väldig många fler förnämliga
buteljeringar.
Man tar sig på detta sätt ur krisen och man satsar nu helhjärtat på rollen som
oberoende buteljerare med stor framgång. Många nya serier kommer att dyka
upp under åren som följer.
2009 ger man sig i kast med blended malts och Big Peat ser dagens ljus. Det blir
en succé från start och är idag Douglas Laings mest sålda whisky.
Big Peat blev också starten på serien Remarkable Regional Malts, en nu sex
sorters stark serie med blended malts från Skottlands sex regioner. Utöver Big
Peat har vi Scallywag från Speyside, Timorous Beastie från Highland, The
Epicurean från Lowland, The Gauldrons från Campbeltown och Rock Island
(tidigare Rock Oyster) från Islands.
2013 bestämmer sig bröderna Fred och Stewart att gå skilda vägar och delar
upp företaget, dess tillgångar och varumärken mellan sig. Fred behåller
företagsnamnet, Single Cask Provenance range, Director’s Cut, Double Barrel,
Premier Barrel, Clan Denny Malts and Grains, Epicurean Blend, the King Of

Scots range, McGibbon's och Big Peat. Stewart startar nytt under namnet
Hunter Laing & Co och tar bl.a. med sig varumärket Old Malt Cask.
2017 Douglas Laing avslöjar planer på ett nytt destilleri i Glasgow, Clutha.
Destilleriet beräknas vara klart sent 2019 eller början av 2020. Då kommer även
företaget att flytta sitt huvudkontor dit.
2019 Douglas Laing köper ”craft destilleriet” Strathearn strax utanför Perth i
Highlands. Strathearn grundades så sent som 2013.

På dagens provning ska vi ta oss igenom fyra limited editions från Douglas Laing
& Co’s serie REMARKABLE REGIONAL MALTS. Den som startade med Big Peat
2009 men som idag består idag av:

BIG PEAT – Islay – Lanserades 2009
SCALLYWAG – Speyside – Lanserades 2013
TIMOROUS BEASTIE – Highland – Lanserades 2014
ROCK OYSTER numera ROCK ISLAND – Islands – Lanserades 2015
THE EPICUREAN – Lowland – Lanserades 2016
THE GAULDRONS - Campbeltown – Lanserades 2019

Temat – ”As the destiller intended” syftar på att man inte kylfiltrerar
eller färgar whiskyn utan låter den tala for sig själv oavsett om den
dricks som single cask, single malt, blended malt eller blended
whisky. Man destillerade inte nödvändigtvis whisky endast för det
egna destilleriet utan ofta både sålde man till och köpte från andra
destillerier för att skapa whiskys. Detta gjordes även före
introduktionen av blended whisky. Man ville ändå att den egna
whiskyn skulle bidra sin speciella karaktär och sätta sin prägel i
slutprodukten.

Whisky # 1 “Scottish poem”
Namn: Timorous Beastie Limited Edition
Ålder: 18yo
Serie: Remarkable Regional Malts
Typ: Blended Malt
Fat: 100% Bourbon
Representerar region: Highland
Innehåller whisky från: Dalmore, Glengoyne, Glen Garioch och Blair Athol m.fl.
Styrka: Abv 46,8%
Pris: På www.masterofmalt.com 1081:67 kr+frakt
Tasting notes enligt Fred Laing
Doft: Initialt en lätt kryddighet, honung, vanilj och saftigt korn.
Smak: Dofterna går igen i smaken och får sällskap av torkade mörka frukter.
Avslutning: Bjuder på kryddor som används i hostmedicin, de söta smakerna
som fortfarande hänger med för att tillslut försvinna och bli kruttorr.
Detta är en begränsad utgåva av Douglas Laing's Timorous Beastie. Upplagan
består av 7258 flaskor.
“The wind whistles outside the highland dwelling where casks sit in slumber,
their flavours swelling resting in silence and longing to shine, to be released,
savoured and haled ‘sublime!’ the treasure is protected by a silent guard, a
brave wee field mouse known well to our bard.
Much has changed outside these walls, where cobwebs flutter and brick dust
falls, let the whisky pass your lips, a liquid supreme”……Presenting Timorous
Beastie eighteen!”

Whisky # 2 “Mans best friend”
Namn: Scallywag Limited Edition
Ålder: 13yo
Serie: Remarkable Regional Malts
Typ: Blended Malt
Fat: 100% Sherry fat
Representerar region: Speyside
Innehåller whisky från: Macallan, Glenrothes och Mortlach m.fl.
Styrka: Abv 46%
Pris: www.masterofmalt.com 687:46 kr+frakt (Slutsåld! Finns dock en ny 12yo)
Tasting notes enligt Fred Laing
Doft: Rejält med sherry, russin, hembakad fruktkaka och melass.
Smak: Mycket torkad frukt, en rejäl dos sherry som lite senare ackompanjeras
av muskot, ingefära och vanilj.
Avslutning: Lång, balanserad och kryddig med en ”kaffeknorr” på slutet.
En 13 årig version av Douglas Laing's mycket populära Scallywag blended malt.
“The latest in a long line of Douglas Laing family terriers. Scallywag as a pup
was a cheeky rascal. Growing older, wiser and more mature, that youthful
exuberance gave way to and enhanced spirit with even more personality and
depth. You couldn’t wish for a more loyal companion.”

Whisky # 3 “Hidden treasure”
Namn: Rock Oyster Limited Edition
Ålder: 18yo
Serie: Remarkable Regional Malts
Typ: Blended Malt
Fat: Ej angivet
Representerar region: Islands
Innehåller whisky från: Öarna Arran, Jura, Orkney och Islay
Styrka: Abv 46,8%
Pris: www.masterofmalt.com 1134:72 kr+frakt (Slutsåld! Finns dock en 21 yo
Rock Island)
Tasting notes enligt Fred Laing
Doft: Bakom den initiala doften av havsbris, saltstänk och en ton av tobak kan
man ana en subtil söt rökighet.
Smak: Den söta smaken öppnar med en bas av spannmål och brunt socker som
senare får sällskap av tobakstoner och fenoler som kommer och går som ebb
och flod.
Avslutning: Lång och varierande
En 18 årig version av Douglas Laing's Rock Oyster blended malt. Rock Oyster
har sedan 2019 bytt namn till Rock Island.
”Prise open a plump rock oyster from deep beneath the ocean waves and you’ll
be lucky indeed to find a pearl. The real treasure though is the tasty delicacy
concealed inside, rich with the flavours of the sea.”

Whisky # 4 “Remarkable marriage”
Namn: Big Peat Limited edition
Ålder: 10yo
Serie: Remarkable Regional Malts
Typ: Blended Malt
Fat: 100% bourbon
Representerar region: Islay
Innehåller whisky från: Bowmore, Ardbeg, Caol Ila, Port Ellen samt en eller två
hemliga destillerier
Styrka: Abv 46%
Pris: www.masterofmalt.com 787:57 kr+frakt
Tasting notes enligt Fred Laing
Doft: Aska från lägereldar vid sidan av malt och hav.
Smak: En rejäl dos ”peat”, torkat sjögräs, bacon och lite honung
Avslutning: Lång, bränt bröd, starkt smakrikt kaffe och havssalt.
En 10 årig version av Douglas Laing's bästsäljande whisky Big Peat. En jubileums
buteljering för att fira Big Peats 10 års dag. Finns även i en cask strength
version.

