
Whiskymässan	  i	  Göteborg	  2014!	  

Från	  fiasko	  till	  succe	  är	  en	  bra	  rubrik!	  Var	  där	  förra	  året,	  dock	  bland	  de	  lyckosamma	  på	  
fredagen	  som	  kom	  tidigt	  och	  fick	  komma	  in.	  Dock	  vänner	  som	  blev	  drabbade	  av	  
överförsäljningen	  av	  biljetter.	  Men	  i	  år	  hade	  de	  lärt	  sig.	  

Nästan	  inga	  köer	  iaf	  på	  fredagen	  eftermiddag	  när	  ut	  var	  där	  med	  sambo	  och	  vänner.	  	  

	  

	  

Mkt	  härligt	  väder	  var	  det	  att	  vänta	  på	  att	  få	  komma	  in.	  Inne	  bara	  att	  passera	  förbi	  med	  
förköpta	  biljetter.	  Glasutlämning	  inne	  i	  hallen	  bredvid	  garderoben.	  Och	  högst	  5	  m	  kö	  och	  
snabbt	  gick	  det.	  Inne	  på	  mässan	  var	  det	  breda	  gångar	  och	  luft	  mellan	  de	  flesta	  utställarna.	  
Dock	  är	  ju	  alltid	  vissa	  utställare	  mer	  populära,	  så	  viss	  köbildning	  blev	  det	  ibland.	  Vi	  började	  
med	  besök	  hos	  Svenska	  Eldvatten.	  De	  hade	  en	  del	  intressanta	  nyheter	  och	  man	  vill	  ju	  gärna	  
prova	  dem	  innan	  de	  tar	  slut.	  Se	  bild	  och	  vad	  jag	  har	  förstått	  så	  är	  Wheskykörka	  slutsåld!	  
Måste	  vara	  folk	  med	  rätt	  andlig	  åskådning!	  



	  

	  

	  

	  

	  



Efter	  det	  fortsatte	  vi	  vår	  botansering	  med	  lite	  nyheter.	  Se	  bilder.	  

	  

En	  lite	  rökig	  Ancnoc.	  Mkt	  prisvärd	  enligt	  min	  åsikt.	  

	  



	  

En	  ny	  bra	  indisk	  whisky.	  Och	  efter	  även	  ha	  provat	  Amrut	  i	  lite	  olika	  varianter,	  så	  är	  den	  här	  
tom	  lite	  bättre!	  Men	  som	  sagt	  nu	  är	  man	  ju	  med	  i	  Smoking	  Barrels	  och	  vi	  är	  lite	  av	  
rökfreakar!	  

	  



	  

Så	  har	  man	  äntligen	  fått	  provsmaka	  en	  ikon	  inom	  whiskyvärlden.	  Helt	  klart	  en	  bra	  
whisky,men	  kanske	  inte	  min	  smakpanel.	  

	  



	  

Måste	  säga	  att	  jag	  blev	  imponerad	  av	  Taliskers	  monter!	  Ut	  författare	  framför.	  

Som	  sagt	  en	  bra	  mässa	  och	  givetvis	  många	  fler	  utställare.	  Hörde	  att	  Smögen	  hade	  haft	  full	  
fart	  i	  sin	  monter	  och	  även	  ut	  köpte	  delar	  av	  ett	  sherryfat.	  Anser	  att	  man	  ska	  stötta	  den	  
svenska	  whiskyindustrin	  så	  gott	  man	  kan!	  Ser	  framemot	  att	  få	  dricka	  en	  20	  årig	  svensk	  



whisky	  i	  framtiden.	  Givetvis	  var	  det	  även	  mkt	  andra	  drycker	  och	  andra	  delikatesser.	  Fanns	  
även	  restauranger	  och	  ställen	  att	  sitta	  en	  stund	  och	  prata	  whisky	  med	  andra	  besökare.	  
Stockholm	  får	  se	  upp!	  

Hasse	  Hedlund	  medlem	  Smoking	  Barrels	  

	  


