
 

       

KVARTALSBREV 25 

2017 -2   sommar 
för SWF styrelse 

Peter Borg 
Ordförande 

Förbundet representerar idag 212 klubbar med 9111 enskilda medlemmar 

 

Bästa klubbmedlemmar 

Midsommar har passerat och man kan tro att whiskysverige går på sparlåga men det händer saker även i semestertider.  

Vi vill dock först berätta om de spännande saker som skett sedan förra brevet när det gäller utbildning, mässor mm. 

Som vi berättat tidigare var vi inbjudna till Taste Events mässor.  

Tidigt i mars var vi med på Malmömässan i en lite enklare uppställning 

men 31 mars anslöt vi till Malt Mat & Destillat på Älvsjömässan i Sthlm. 

Vi hade här en mer ambitiös approach där vi samarbetade med Pye Palm 

och Folke Andersson som exponerade Part Nan Angelen.  

Som ni säkert vet kommer Folke Andersson ut till SWF klubbarna i höst.  

Pye Palm var en av pionjärerna när SWF bildades och ställde ut sin 

kompletta samling av SWF-buteljeringar. Pye var med och tog fram de 

första buteljeringarna i SWFs regi och de tidiga etiketterna med 

detaljerad information är Pyes signum. Vi erbjöd dessutom provsmakning 

av den senaste SWF-buteljeringen från Compass Box. 

Erfarenheten från Älvsjö var i sig mycket positiv, inte minst tycker vi att 

själva mässan var bra genomförd även om det helt naturligt blir ett lågt 

deltagande första gången man kör en ny mässa. Vi kan rekommendera 

mässan helt klart och vi är väldigt glada att vi som förbund blev inbjudna. 

Tack team Taste Event med Björn, Glenn och Emelie. 

Ett stort tack även till Thomas och Tina Sundblom på Clydesdale som satte 

ihop en fantastisk Master Class provning för våra medlemmar.  

Buteljering 

No 24 Compass Box hade passerat revy och det blev dags för buteljering No 25. 

Under våren gnuggade BOX destillerichef Roger Melander sina maltkänsliga händer och  

pusslade ihop en trevlig buteljering till SWFs medlemmar. Det slutade med 28 bourbonankare 

varav 3st med rökigt recept som tömdes vid en ålder på lite drygt fyra och ett halvt år. Inslaget 

av drygt 10% rökig whisky gav en lätt rökig ton utan att hämma fruktigheten från den orökta 

whiskyn. Nu har alla klubbar fått sina flaskor och många glada röster har hört av sig och 

berömt BOX för en fin produkt. Vi skall inte glömma bort det gedigna arbete Jonas Östberg 

tillsammans med Mattias Johannesson i vår buteljeringsgrupp lägger ner för ge alla våra 

medlemmar ett bra urval av whisky men också allbeställningshantering med klubbarna och det 

som kanske syns minst men är så viktigt, samarbetet våra generalagenter och slutligen 

systembolaget som ser till att flaskorna hamnar i era lokala systembolag. 

Just nu pågår beställningen för Kilchoman buteljeringen som blir No 26.  

Glöm inte att slutföra beställningen i mitten av augusti, lätt hänt att glömma när semestern 

suddat ut vardagen. 

    

Hans Edenwall representerar SWF 



 

 

Utbildning 
 
Tidigt i maj for ett gäng whiskyentusiaster till Hunnebostrand och Hotell Kaprifol för Steg 2 i SWF:s utbildnings-program.  
Vi har fortsatt med tidigare upplägg i seminarieform på plats hos något av våra Svenska destillerier.  
Pär Caldenby, grundaren av Smögens Whisky tog väl hand om oss och vi blev alla imponerade av hur mycket kunskap det 
kan rymmas i ett så litet destilleri. Vi provade fyra produkter som gav mycket mersmak för den efterföljande 
utbildningssekvensen där varje deltagare gav ett exempel på sin provningsstrategi med ett glas malt per presentation. 
Sverker Ehn, vår utbildningsguru var i sitt esse och Hotell Kaprifol erbjöd en udda konferensmiljö med god mat, bra 
boende och väldig mycket service och vänlighet.  
 
Ytterligare elva SWF:are är nu diplomerade för förtjänstfullt arbete, dessutom är vår ”Blå Pin” nu på plats hos samtliga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från vänster Berth Axelsson- Beathas Vänner Linköping, Sverker Ehn - SWF, Viktor Nilsson - Sthlm Drum Club, Peter Morén - Kornet Norrköping,  

Janne Eberhard - The Gentlemens WC, Norrköping, Örjan Kindblom – Kornet, Johan Ohlsson - Eskilstuna Whiskykultur, Gunnar Hede - Aros Västerås,  

Johan Skarphagen - Ingelstads WV, Eddie Carlsson - Aros, Christer Brandt Up-Helly-Aa Sthlm även på bilden nedanför med klubbkamraten Laszlo Gérnyi.  

 

Keepers of the Quaich 

Nu är det ett faktum. I april stod Douglas Christianson klädd i kilt med den unika tarten 

i Blair Castle och mottog sin Quaich. Han sällade sig därmed till en exklusiv skara som 

har till syfte att sätta ”Scotch Whisky” på kartan och bevaka dess unika position i 

Skottland och Internationellt.  

Douglas som var SWF:s ordförande under flera år gör nu sällskap med en liten skara 

svenska medlemmar, de jag just nu kan erinra mig är Anders Gjörling, Mikael Lundén 

och Ulf Buxrud.   

Ett stort grattis från Svenska Whiskyentusiaster som gärna skulle velat vara på plats 

och dela upplevelsen med dig. Redan medlem och välkänd profil på SWF:s aktiviteter 

Anders Gjörling, deltog i ceremonin på plats. 

Symposions Stipendium 

 

Det närmaste vi kommer när det gäller hyllandet av en Svensk motsvarighet till Keepers of the Quaich är det årliga 

stipendiet som på SWF Convention tilldelas en utsedd person som gjort avsevärda insatser för det Svenska 

whiskyintresset. Symposion finansierar priset och delar tillsammans med SWF ut det som en programpunkt på 

Convention. Det är fritt fram för enskilda och klubbar att med ett väl motiverat förslag nominera lämplig person.  
Maila era förslag till ordf@svenskawhisky.se  vi vill ha era förslag senast i mitten av augusti. 

mailto:ordf@svenskawhisky.se
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcvIeYifrUAhVECZoKHWhcAf0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sxk.se%2Fcontent%2Fwhisky-fr%25C3%25A5n-bohusl%25C3%25A4n-klar-om-tre-%25C3%25A5r&psig=AFQjCNEZ-UUp_0PJ3yeXlKRkHQtnwzHJyw&ust=1499616460142695


 

 Whiskykalendern 

Det senaste året har det växt fram ett intressant koncept på ”nätet”.  

Klaus Bitschnau en av galjonsfigurerna inom Eskilstuna Whiskykultur har 

grundat ett lovande verktyg på internet som heter Whiskykalendern.  

SWF har fått möjlighet att bidra med synpunkter under utvecklingsfasen och 

har också skapat en koppling till förbundet där vi kan dra nytta av varandra. 

Hemsidan är baserad på klubbar och klubbmedlemmar som här kan börja med att få en översikt över 

whiskyaktiviteter i Sverige, en kalender helt enkelt. Innehållet kommer att tillföras från arrangörer och klubbar 

som tipsar om allt från mässor till öppna klubbprovningar. Om man vill gräva djupare så kan man så 

småningom surfa runt i whiskygallerian mm. Vad vi ser nu är första steget och det finns mycket mer i Klaus 

kreativa som kommer med tiden. Utformningen är mycket kompetent med en gedigen bakomliggande design 

med utvecklingsmöjligheter. Web-design och bakomliggande IT-struktur har Eskilstuna-företaget ”House of 

Graphics” utvecklat på uppdrag av Klaus.  

Portalen är live så det är bara att surfa in och registrera sig. Medlemmarna på Whiskykalendern knyter sig till 

den eller de klubbar man är medlem i och klubben har möjlighet att ange om man är en SWF klubb eller inte, 

något vi kommer att konfirmera. Detta ger oss från SWF en ökad möjlighet att direkt nå till SWFs 

klubbmedlemmarna i framtiden, t.ex. kvartalsbrev.    

http://www.whiskykalendern.se 

                

Årets Whiskykrog  
 

Nu är omröstningen till årets whiskykrog i full gång.  

Under våren har vi med klubbarnas hjälp filtrerat ut nya och gamla kandidater 

Alla whiskyentusiaster kan rösta oavsett om man är knuten till SWF eller inte men man kan bara rösta en gång. 

 

Akkurat Sthlm  
     Se samtliga krogar som ni kan rösta på till vänster i bokstavs- 
     ordning. Vi ser flera populära krogar som tidigare vunnit men 
     också några helt nya krogar som Alberts kök i Trollhättan, 
     Eskilstuna Öl & Whiskykultur samt Speakers Corner i  
     Landskrona och Grand Hotel i Lund.  
 
     Webrösterna är vägledande och styrelsen har utslagsröst. 
     Vi har redan 1000 som röstat … och det är bara början  
     Sista dagen att rösta är 15 september 
      
     Rösta här:   http://m.voto.se/Whiskykrog_2017 
   
       

Alberts kök Trollhättan 

Ardbeg Embassy 

Bishop Arms GAT Malmö 

Bredaryds Wärdshus 

Brygghuset Fiskebäckskil 

Eskilstuna Öl & Whiskykultur 

Grand Hotell Lund 

Hotell Skansen  

Mjölby Stadshotell 

Speakers Corner Landskrona 

Spirit of Hven 

The Fox & Anchor 

 
 
Observera att det krävs många hundra röster för att ta hem utmärkelsen ”Årets Whiskykrog”  

Det är fritt fram för krogar och stamkunder att sprida röstningslänken till relevanta whiskyentusiaster. 

 
 

http://www.whiskykalendern.se/
http://m.voto.se/Whiskykrog_2017
http://www.whiskykalendern.se/


 

Convention och Årsmöte 
 
Nu i dagarna byter SWF verksamhetsår till 2017/2018 och vi förbereder årsmötet, gör bokslut, och hanterar 
valberedning mm. Allt detta får sitt utlopp på årsmötet den 29 september kl 12 vid Nackamässan. 
 
14:30 slår vi upp dörrarna till årets Convention. Planering med branschens representanter pågår för fullt. 
Anders Norström och Robbe Jörfalk syr ihop ett omfattande provningsupplägg med intressanta nyheter och 
andra överraskningar från många leverantörer. Vi strävar som vanligt efter att få hit representanter från 
destillerierna som berättar om sina produkter direkt från scen.  
 
På scenen står även i år Anders Gjörling som konferencier och levererar sin traditionella musik live. 
Vi har tagit till oss av kritiken att det är för lite tid till prat med bordsgrannen under provningarna och 
kommer att skapa längre tysta perioder under provningen. Vi har också tagit bort måltiden vilket skapar mer tid 
för provningarna och skapar en bättre prisbild. 
    
Låt er inspireras av några inslag från förra årets Convention nedan. 
 

 
 
 

Cinderella Blind Tasting Battleship 
 
En spännande aktivitet har utvecklat sig i samarbete med Viking Line och Cinderella. 
Cinderella avseglar 15 december med en minimässa och arrangerar med Svenska Whiskyförbundet en 
tävling i ”blind tasting” med plats för 200 tävlande SWF:are. Tävlingen kommer att vara individuell men 
anmälan sker klubbvis till   viking@svenskawhisky.se  före 31 okt. 
 
Tävlingen kommer att ske i flera ”heat” med utslagstävlingar som kvalificerar till nästa omgång. 
 
Anders Norström och Robbe Jörfalk jobbar med detaljerna och det kommer mer information till klubbarna 
efter hand. Se det här som en tidig information med risk för mindre justeringar. 
 
 

                                                                       BLIND TASTING 
                                                                          BATTLESHIP 
 
  

mailto:viking@svenskawhisky.se


 

Nyheter och aktuellt från våra importörer, agenter och sponsorer 

 

                         

En god malt kräver god musik 

             Dreams of Drams 

 

 

Hej på er alla whiskyälskare. 

Här kommer några speciellt utvalda ord från oss på Clydesdale.  

Vi har under våren haft enormt mycket att pyssla med.  
Ingen har väl undgått att vi fått in en fantastisk bra blended whisky på 
Systembolagets hyllor; Highland Queen. Kvalitén är otroligt hög i jämförelse med 
priset. Vi har haft den i blindprovningar med flera olika blended whisky och den 
har kort och gott spöat alla och att den sedan bara kostar 229:- är ju rent magiskt.  
Tvåhundratjugoniokronor!!!!!!!!!  

Highland Queen är en serie med blended whisky och även single malt whisky.  
Även om det är samma ägare till Highland Queen som Tullibardine så vet vi att 
det inte är Tullibardines roboust malt utan en mycket fruktigare som används.  
Du hittar dom alla på www.highlandqueen.se  

http://www.dreamsofdrams.se/index.html
http://www.highlandqueen.se/


 

  
Ett surkart i vardagen 
När vi säger att vi haft mycket att göra önskar man att det handlade om whisky men  
vi har slitit vårt hårt med Systembolagets nya rutiner när det gäller produktinformation.  
(mått, vikt, siffor m.m. cirka 40 fält!). Av någon anledning så tycker dom att vi skall skicka all 
produktinformation till ett fristående företag där dom sedan kan hämta den. Tidigare har vi skickat 
informationen direkt till Systembolaget. Självklart får vi leverantörer ta kostnaden och den är inte 
försumbar. Förutom de tekniska problemen med detta så tillkommer kostnader och vem tjänar på 
detta? Jo ett monopol som har till uppgift att begränsa det vi dricker och som inte skall vara 
vinstdrivande. Det mest intrikata är att vi alla måste skicka all information igen på allt som redan 
skickat till Systembolaget en gång tidigare, surt sa räven. 

Men vi har kul också 
Vi är glada att vi lyckats göra så mycket annat som är roligt och nyskapande. Ni har kanske sett filmen 
med Micke Nilsson som presenterar Highland Queen. När detta skrivs så är ett nytt program på 
kommande. Det är ett lite längre program med flera olika inslag. Vi vill inte avslöja så mycket mer just 
nu. Håll utkik på vår Facebook sida så får du se!  Detta är något helt nytt! 
https://www.facebook.com/clydesdale.se/ 

Vad händer efter sommaren 
Vad gäller whisky så kommer det inte så många nyheter under juli, men i 
augusti så strömmar det till ordentligt. Elements of Islay Ci9 släpps på ett 
större antal butiker. Ci9 sägs vara gjord enbart för Sverige. Även från 
Tullibardine kommer en fantastiskt god sort som heter The Murray, som 
släpps i ett antal butiker. Sedan kommer nyheter från Blackadder, Adelphi, 
Zuidam, Wemyss, AD Rattray m.fl.  
Så visst flyter det på… 

Det får bli allt för denna gång från oss på Clydesdale. 

Vi önskar er en riktigt trevlig sommar med  hopp om något gott at dricka.  
 
Thomas, Tina, Robin, Micke, Stefan, Magnus 

 

 

 

 
The extended team 

 

https://www.facebook.com/clydesdale.se/


 

En liten kommentar angående nästa sektion från undertecknad Peter Borg 

Jag har haft förmånen att besöka Benromach i och med mitt Gordon & McPhail och Symposion stipendium i 

Elgin. Jag och Peat Dahlberg fick utbildning på plats att köra hela destillationsprocessen och vi tillbringade tid i 

labbet i Elgin, med Richard and Stuart Urquhart, där vi experimenterade med kylfiltrerad kontra icke kylfiltrerad 

10 årig Benromach. En fantastik organisation med fantastiska människor och utsökta produkter. Bakar jag ihop 

dessa erfarenheter med vår jubileumstappning på SWF som också var 10 årig men med en annan lite tuffare 

approach så tycker jag det är kul med Symposions initiativ, en ”tasting note” tävling som beskrivs nedan.   

HÄNG PÅ !  

 

 

  

Benromach 10 

I våras vann Benromachs 10-åring den tunga utmärkelsen 

 ”Best Speyside Single Malt Whisky 12 Y and Under” at World Whiskies Awards.  

I den prestigefyllda tävlingen deltar destillerier från hela världen. 

Att vinna denna största kategorin är ytterst eftertraktat. Samtidigt är det många 

svenska whiskyfans som gläds åt att prislappen på Systembolaget numera ligger 

under femhundringen. (488 kr) 

Gordon & MacPhail, som äger destilleriet Benromach, har länge sett Sverige som 

pionjärmarknad och bundsförvant i single maltvärlden. Nu vill man tillsammans 

med Symposion göra Benromach prismässigt tillgänglig för ett större antal 

whiskyälskare i förhoppningen att tillräckligt många lockas att handla så att 

Benromach 10 får en fast placering på Systembolagets hyllor. 

Att Benromach 10 sticker ut bland annan skotsk whisky och kammar hem 

guldmedaljer i de stora whiskytävlingarna beror sannolikt på den unika 

karaktären. Skottarna kallar den ”Pre–1960″. Karaktären kommer från de tillverkningsmetoder som Benromach 

använder sig av. Det handlar bland annat om långa jästider, jäskar i lärkträ och ovanligt små pannor som körs 

mycket långsamt. Högre fenolhalt i malten (som ger en bakomliggande rökighet), färska sherryfat och ett 

naturligt källvatten av yttersta kvalitet är också sådant som ger Benromach en egen stil i Skottland. 

Snabbfakta Benromach 10 Years Old 

Pris SB: 488 kr   SB Artnr: 85559-01 (beställningssortiment) 

Malt: Medelhårt torvrökt malt (10-12ppm) av kornsorten Concerto. 

Vatten: Chapelton Spring, Romach Hills 

Jäsning: 72-120 timmar i jäskar av europeisk lärk. Cirka 11.000 liter stora. Använder bryggeri- och destillerijäst. 

Destillation: Två ångeldade pannor. Lökformad Wash-still laddas med 7.500 liter vört som ger 2.500 liter low 

wine med en alkoholhalt på 20-23%. Lökformad Spirit-still (med boil ball) laddas med 5.000 liter. 20 minuter 

foreshots. Cutting points: 73%-60,8% ABV. Ger 900 liter new-make med alkoholhalt på 70%. 

Lagring: Fylls på fat vid 63,5% ABV. 80% Bourbonfat + 20% Oloroso sherry fat I 9 år. Gifts sedan ihop och lagras 

ytterligare 1-2 år I first fill Oloroso Sherryfat. 

Vår smaknot: Benromach 10 kännetecknas av en generös Oloroso sherryfatskaraktar och en, för Speyside, 

ovanligt distinkt rökighet. Därtill bjuds det på söt malt, crème brûlée, fruktiga toner av röda äpplen, engelsk 

apelsinmarmelad, örter, torkat gräs och kryddiga inslag av ingefära.  

http://www.symposionhot.com/


 

Några kommentarer från svenska recensenter: 

”Är detta Systembolagets mest prisvärda whisky med sina 488kr?   - Japp det kan vi skriva under på.” 

- Håkan Dahlberg, Vi som älskar Whisky 

"En grymt bra tioåring som levererar på alla plan. Benromach kokar sprit i den högre skolan." "Det finns helt enkelt inte 

många whiskysorter i Systembolagets utbud under 500 kr som kan mäta sig med denna" 

- Anders Bergström, WhiskyTower  

"It's easy to understand why this very whisky has won gold and or rewards like best Speyside malt 12yo or under." 

-Martin Ahlquist, MartinsMalts 

”Att ha en whisky i skåpen man bara kan njuta av och inte analysera sönder är ett måste”  

- Fredrik Strömberg, FredagsWhisky 

 

Tävling 

Hur skulle du beskriva Benromach 10 Years Old?  

Skriv din egen tasting note och skicka in som ett PM till Benromachs svenska Facebooksida (Benromach 

Sweden), alternativt skicka till ordf@svenskawhisky.se så vidarebefordrar vi den 

 

Du har chansen att vinna något av nedanstående Benromach-brandade priser.  

1:a pris: Jacka + pikétröja + anteckningsblock (A7-format) i konstläder 

2:a pris: Axelväska från Henri Lloyd + pikétröja + anteckningsblock 

3:e-5:e pris: Pikétröja + anteckningsblock  

Glöm inte att ange önskad jack- & tröjstorlek samt e-postadress. 

Tävlingsregler 

Tävlingen är öppen för deltagare över 25 år och pågår fram till och med den 15 juli 2017.  

Vinnare utses av Symposions ledning. Roligaste, alternativt mest fantasifulla/uppseendeväckande formulering 

premieras. Vinnare meddelas senast 25 juli via e-post. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Anställda på 

Symposion AB får inte delta i tävlingen. Symposion har rätt att använda sig av insända bidrag.   

 

MER FRÅN 

 

 

Single Cask-nyheter från Cooper's Choice 

Vintage Malt Whisky Company har överraskat oss många gånger. Få oberoende buteljerare har samma 

förmåga att buteljera spännande fat. Med en spårhunds känslighet nosar familjen Crook sig in i de mest 

svårforcerade lagerhusen och lyckas hitta synnerligen speciell whisky. Inte minst verkar de ha sina egna 

bakdörrar till lagerhusen på Islay. När Vintage Malt buteljerar något alldeles extra gör man det under etiketten 

Cooper’s Choice. Nu har det hänt igen. Tre gånger om dessutom. 

 

mailto:ordf@svenskawhisky.se
http://www.symposionhot.com/


 

 

Laphroaig 2006 ”Sweden exclusive” – sherrysmekt rök från Islay 

SÄLJSTART 7 JULI 2017 

Laphroaig som fått gifta sig med ett sherryfat är lika ovanligt som gott. Det kanske mest hyllade av alla Islays 

röktempel lägger bara undantagsvis whisky på annat än amerikanska bourbonfat. Dels för att detta varit 

destilleriets husstil under mycket lång tid, dels för att rök och sherry är en svår nöt för destillerierna att knäcka. 

Det är många whiskyentusiaster som menar att rök och sherry är den ultimata kombinationen. Mer kraftfull och 

mångfacetterad whisky är svår att uppbringa. 

 

Nu har Vintage Malt nosat fram en Laphroaig från 2006 som helt allokerats för den svenska marknaden. Det är 

bara att gratulera alla svenska Laphroaigvänner till chansen att uppleva en unik ”sherrylaffe”. Det lär vara 

mängder med samlare på den internationella scenen som önskar att de bodde närmare ett Systembolag. Utgåvan 

har varken kylfiltrerats eller färgats och är buteljerad på 46 %. 

 

Smaknot: Rökig och fruktig med fatkaraktär. Drag av torv, ljunghonung, päron, nougat, vanilj och torkad frukt. 

Laphroaig 2006 Cooper’s Choice 

Sherry Cask Finish 46,0% 70 cl 

Säljstart: 7 juli 

Artnr: 11164-01 

Pris SB: 899 kr 

Destillerad: april 2006 

Buteljerad: 2017 

Ålder: 10 år 

Fat: American Oak + Sherry Cask Finish, Cask 9530 

Totalt antal: 420 fl. 

Antal till Sverige: Hela fatet till Sverige. 417 fl. släpps på Systembolaget 

 

Bowmore 2000 – 16 yo  - bourbonlagrad klassiker 

SÄLJSTART 7 JULI 2017 

När Brian Crook 1992 startade Vintage Malt Co kom han från ett helt yrkesliv på Islaydestillerierna. Bland annat 

hade han varit exportchef på Bowmore. Brian Crook har aldrig gjort någon hemlighet av just Bowmore ligger 

honom nära hjärtat. När nu han, eller hans son Andrew som har tagit över det operativa arbetet, väljer att 

buteljera en Bowmore görs det med andakt. Bowmore i Cooper’s Choice-serien är alltid något extra. I det här 

fallet har Cooper’s Choice valt att lyfta fram destilleriets egen karaktär. På senare år har Bowmore ofta lagrats, 

slutlagrats eller blandats upp med vinfat och whiskyn som har hamnat på hyllorna har ofta haft en ganska tung 

fatkaraktär. 

 

Cooper’s Choice Bowmore 2000 är för ovanlighetens skull lagrad helt utan krusiduller på ett traditionellt 

bourbonfat. Detta gör det möjligt att uppleva destilleriets innersta själ utan att den fått mascara eller putsning 

av intensiva fat och vinösa smaker. En alltigenom ärlig Bowmore lyfter fram destilleriets blommiga rök och den 

mogna frukten.  Den är ofiltrerad, ofärgad och buteljerad på 46 %, 132 flaskor till Sverige. 

 

Smaknot: Maltig och rökig med inslag av rökt fisk, generös fatvanilj och i bakgrunden tonar det fram lätta, 

fruktiga, drag av persika. 

 



 

Bowmore 2000 Cooper’s Choice 

Bourbon Cask Matured 46,0% 70 cl 

Säljstart: 7 juli 

Artnr: 11957-01 

Pris SB: 999 kr 

Destillerad: december 2000 

Buteljerad: 2017 

Ålder: 16 år 

Fat: Bourbonfat, Cask 223 

Totalt antal: 320 fl. 

Antal till Sverige: 132 fl. 

 

Cambus 1991 – grain på sherryfat från nedlagt destilleri 

SÄLJSTART 7 JULI 2017 

Nedlagda destillerier är den gömda tryffeln i whiskyvärldens mylla. För att finna sådana måste man ut på 

samlarmarknaden eller ge sig in i auktionernas brutala budgivningar där normalskurna plånböcker sällan har 

något att hämta. Cambus var ett graindestilleri som låg i den lilla byn Cambus nära Alloa nere i lågländerna. 

Destilleriet var i drift till 1993 när det släcktes för gott i den våg av nedläggningar som drabbat den skotska 

whiskyindustrin. Gammal grainwhisky är mycket populärt och bjuder på en fruktcocktail av smaker. 

 

Grainwhisky i äldre ålder gjordes ofta på majs, idag är det nästan bara vete, vilket gör att äldre grain bjuder på 

mycket söta, mjuka och blommiga smaker. Cooper’s Choice Cambus 1991 är något så ovanligt som en 

sherryfatslagrad grainwhisky. Sherryfatet förstärker den fruktiga stilen och ger den toner som är ovanliga att 

uppleva i whisky. Den är buteljerad vid fatstyrka 58,5 % utan kylfiltrering och färgning i 360 flaskor, varav 

Sverige fått 219 st. 

 

Smaknot: Knäckig med mogen och torkad frukt och tydlig fatkaraktär. Vinteräpplen, dadlar, rostade nötter, 

vanilj, muscovadosocker och mörk choklad. 

Cambus 1991 Cooper’s Choice 

Sherry Cask Matured 58,5% 70 cl 

Säljstart: 7 juli 

Artnr: 11035-01 

Pris SB: 1 199 kr 

Destillerad: augusti 1991 

Buteljerad: 2017 

Ålder: 25 år 

Fat: Sherryfat, Cask 61983 

Totalt antal: 360 fl. 

Antal till Sverige: 219 fl. 

 

Med sommarhälsningar från

 

 

http://www.symposionhot.com/
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Jura Whisky Tastival 2017 

En festival i europeiska smaker 

 

Jura Tastival är en del av festivalen "Feis Isle", en veckas lång festival med whisky, mat och musik på de skotska 

öarna Islay och Jura.  

Varje destilleri på dessa öar tilldelas sin dag där de öppnar sina dörrar för att välkomna besökare från hela 

världen för att visa sitt utbud, bjuda på whisky och inspirera till nya sätt att njuta av whisky – både för nybörjare 

och whiskyexperter.  

Varje år under denna festival lanserar Jura Whisky en ny limiterad flaska – Jura Tastival.  

Fatkaraktär: Tastival 2017 förenar Juras bästa, lagrade sprit, förädlad i både nya fat av amerikansk vitek 

samt äldre bourbonfat och handplockade Graham's Port-pipes (fat) från lummiga Dourodalen i Portugal.  

Denna magnifika sprit har tappats på flaska outspädd, så kallad "cask strenght" och har inte filtrerats.  

Färg: Bärnsten och gyllene mahogny 

Doft: Mörka skogsbär, mjuk lakrits, mogna plommon och krämig vit choklad 

Smak: Apelsinzest, valnötskaka, glaserad ananas och svartvinbärslikör 

 

I Sverige lanseras årets Jura Tastival 2017 den 17e augusti på Systembolaget.  

Pris: 1185 kr 

Alkoholhalt: 51 % VOL 

Systembolaget: webblansering 

 

Showit Kidane, PRETTO PR | +46 (0)8-23 42 00 | showit.kidane@prettopr.com 

Jura är en liten ö med endast 200 invånare som ligger utanför Skottlands västkust. Det är en vacker och unik plats med 

endast en väg, en pub och ett destilleri. Det finns fyra klassiska flaskor i JURA's kollektion. Den ljusa Origin 10 och den 

fylliga Diurachs Own 16 som båda har en söt kant medan Superstition och Prophecy är tungt rökiga i smaken.  

jurawhisky.com, facebook.com/jurawhisky, @JuraWhisky 

http://www.jurawhisky.com/
http://www.facebook.com/jurawhisky
https://www.instagram.com/jurawhisky/
http://www.arcussweden.se/start.aspx


 

 

 

 

Sommaren är här med långa sköna kvällar och stunder av kontemplation med något gott i glaset! 

 

SPECIAL RELEASE 

Sedan första lanseringen 2001 har vi släppt 143 unika och synnerligen delikata destillat  

(i olika antal per produkt). 

Det började med 2 st olika Talisker´s samt Port Ellen... och resten är en lång fantastisk historia! 

 

För oss på Diageo så gäller just nu planering för nästa års SPECIAL RELEASE-serie: 

 

Följande rariteter är planerade  

Priserna kommer att offentliggöras efter sommaren och vi gör vad vi kan för att 

svenska konsumenter skall kunna erbjudas dessa goa droppar till ett konkurrenskraftigt pris. 

Det skall exempelvis bli särskilt spännande att testa: 

Teaninich som i år fyller 200 år (grundat 1817) 

Convalmore´s 32á...  

osv 

PS. Som ni noterar så har vi valt att lämna en lucka öppen...  

      här kommer en överraskning vi kommer att berätta mer om senare...   

Brora 
Port 

Ellen 
Teaninich Convalmore Caol Ila ?? 

Port 

Dundas 

Glen 

Elgin 

Blair 

Athol 
Lagavulin 

34 yo 37 yo 17 yo 32yo 18 yo  52 yo 18 yo 23 yo 12 yo 

51.9% 51.0% 55.9% 48.2% 59.8% 57.3% 44.6% 54.8% 58.4% 56.5% 

 

Ha nu en skön sommar så ses vi till hösten… 

 

Slaínte 

Mikael Lundén 

Senior Nordic Brand Ambassador Whisky & Rum - Diageo Reserve 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj7PXEg_3UAhUiJpoKHWT0AFMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.turkey1stedition.doingbusinessguide.co.uk%2Fpartner-profiles%2Fdiageo%2F&psig=AFQjCNHeAryh0lcoTW6djaPOLxdpSJizEQ&ust=1499718130663755


 

 
 

 
 

Dewar´s  12 kommer till Sverige! 

 

Såhär i sommartider känns det extra trevligt att kunna lansera en ny whisky på den svenska marknaden! 

Den 1 juli släpps Dewar´s 12 åriga blend på systembolagets beställningssortiment. Med en ålder på 12 år och 
Dewar´s unika tradition att låta whiskyn gifta sig på ekfat skapas en spännande och månyancerad 
smakpalett. Dewar´s Master blender Stephanie McLeod har till denna blend handplockat faten där whiskyn 
mognat under åtminstonde tolv år. Upp till 40 sorters malt och grainwhisky får sedan gifta sig på ekfat i 
ytterligare sex månader för att skapa en sprakande symfoni av smaker.  

 
Paletten är fruktig, fyllig med mättade honungstoner som kommer fram i en varm och smörig kropp som gifter 
sig med kanderade äpplen och fudge. Fruktigheten väller fram med saftiga sultanrussin och fräsch citrus och i 
bakrunden kvittrar mjuka vaniljtoner förföriskt. Rent, runt och livfullt. Finishen har en hint av karamell och en 
touch av ek som rullar ut i en rundad, mjuk lång eftersmak.  
Den tolvåriga Dewar´s är perfekt att blanda drinkar med, men står lika väl på egna ben med eller utan vatten.  

 
Den här 12-åriga blenden är en hyllning till Dewar´s familjens långa tradition som whiskyproducenter och är 
speciellt framtagen för att hedra hedra Dewar´s grundare, John Dewar. Även designen på flaskan är en flirt 
tillbaka till sitt ursprung har den samtidigt en klar blick mot framtiden. Dewar´s 12 är möjligheternas whisky där 
traditionellt hantverk samsas med ungdomlig fräschör! 

Dewar´s 12 lanseras Sverige den 1 juli och kommer att kosta 369 kr. 

Är man nyfiken på att upptäcka vad Bacardis whiskyportfölj har att erbjuda för spännande uppleverlser i form 

av Dewar´s, Aberfeldy, Aultmore, Craigellachie the Deveron och Royal Brackla så erbjuder jag provningar där ni 

får en guidning genom de olika destilleriernas historia och skilda karaktärer.  

Jag erbjuder ett mycket begränsat antal provningar under 2017 runt om i Sverige. För whiskyklubbar och 

sällskap som är intresserade är Ni varmt välkomna att kontakta mig enligt nedan. 

 

 

Sláinte 

Erland Gunnarsson 

Whisky Ambassador-Bacardi 

tel +46(0)739 32 36 13 erland@bacardi.com 

 
 
 

 
  

tel:+46739%2032%2036%2013
mailto:erland@bacardi.com


 

 

Boka gärna en provning med Olof Noreus, Pernod Ricards Whiskyambassadör i Sverige 

på olof.noreus@triggur.com 

Olof Noreus 

Whisky Brand Ambassador 

Pernod Ricard Sweden 

 

 
 
 
 

 

En provning med Box provledare det absolut bästa sättet att ta tempen på destilleriet från 

Ångermanland, både de nya releaserna samt de spännande fat som vilar i lagerhusen. Kontakta Bo Eng 

på 070-552 04 61 så koordinerar han er provning bokar in den oavsett var i landet ni befinner er. 

 

Välkommen till vår fina restaurang, hela sommaren! 

 

glöm inte att 
Box Dàlvve 

fungerar utmärkt på sommarens sillbord 

Pris 481 kr, 700 ml 46 % – Art Nr 85124-01 

läs mer på www.boxwhisky.se 

 

 

Skottlandsresor 

Jag har många års erfarenhet av Skottlandsresor och jag får själv 

guida på fem olika destillerier där jag även genomför 

whiskyprovningar. 

 

2001 arbetade jag heltid på Blair Athol destilleri i Pitlochry.  

Mellan 2006-2014 arbetade jag åt Diageo på alla whiskymässor. 

Senaste åren hittar ni mig i Symposions monter. 

Är ni intresserad så maila    christiansondouglasci@gmail.com  

Douglas Christianon 

 

mailto:olof.noreus@triggur.com
http://www.boxwhisky.se/
mailto:christiansondouglasci@gmail.com


 

 
 
 
Pins 

 

Beställ era pins till klubben via klubbens representant. 

Kostar  25 kr/styck         kontakta  ordf@svenskawhisky.se       

 
 
 

 
 
Det var allt för denna gången  

 
Glöm inte att: 
 
Rösta på  ”Årets Whiskykrog”    http://m.voto.se/Whiskykrog_2017   
Anmäla er till Convention  före  10 aug     convent@svenskawhisky.se  
Anmäla för buteljering av Kilchoman före 18 aug  bottling@svenskawhsiky.se  
Föreslå SYMPOSION-stipendiat inför Convention   ordf@svenskawhisky.se  
Fundera på deltagande i Blind Taste Battleship viking@svenskawhisky.se 
 

 

 
 
    För SWF styrelse 
    Vid pennan 
     
    Peter Borg 
    Ordf. 
 
ordf@svenskawhisky.se 
 
 
 
 
 
 

mailto:ordf@svenskawhisky.se
http://m.voto.se/Whiskykrog_2017
mailto:convent@svenskawhisky.se
mailto:bottling@svenskawhsiky.se
mailto:ordf@svenskawhisky.se
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