
 

       

KVARTALSBREV 25 

2017 -3        för SWF styrelse 

  Peter Borg 
     Ordförande 

Förbundet representerar idag 214 klubbar med 9142 enskilda medlemmar 
Nya klubbar, Alströmer WS (Alingsås), Noble Drinks WK (nära Ystad), Highland Single Malt (Nässjö) 

och Västerviks Whiskyklubb. 

Hello Whisky Lovers 
Vintern lurar runt knuten, Whisky Convention har passerat och SWFs årsmöte likaså.  

Årsmötet 

Mötet gav inga större överraskningar, undertecknad fick förtroendet som 

ordförande ytterligare ett år och några förändringar har skett i styrelsen.  

Jonas Östberg som var en viktig spelare i styrelsen som ansvarig för buteljerings-

verksamheten har klivit av efter fyra uppskattade år i SWF. Jonas som har sina 

bopålar i Njurunda utanför Sundsvall kommer nu att lägga all sin energi på det egna 

Ölbryggeriet (snart nog även destilleri). Mattias Johannesson som även han varit en 

del av buteljeringsgruppen tar nu över stafettpinnen som ansvarig. Som ersättare 

för Jonas i styrelsen har vi en nyrekrytering Susan Stenström, inte alls ny i 

whiskysverige dock. Susan är välkänd för många whiskyentusiaster och kommer 

bland annat att ersätta Gerty i arbetsgruppen för Convention och även jobba med 

Årets Whisky-krog till att börja med.  

Convention 

Convention fick i år en liten ansiktslyftning. Vi strök måltiden på försök efter 

medlemmarnas önskemål. Istället utvidgade vi de två provnings-flighterna till tre och 

skapade mer tid för deltagarna att prata och ta paus mellan provningarna. Spontana 

återkopplingar visar att det varit väldigt uppskattat. Det kommer dock ut en enkät 

som vanligt för att fånga upp allas synpunkter, ( http://m.voto.se/Convention_2017 ). 

Många underhållande föreläsare fick vi se på scenen, Sam Simons entré var nog något 

i särklass, myror i brallorna skulle man kunna säga. Thomas Sundblom en av våra 

guldsponsorer berättade en gripande berättelse om hur man kan lämna jordelivet 

och komma tillbaka med hjälp av en hjärtstartare och goda medmänniskor.  

Budskapet var enkelt … njut av varje god malt medan ni kan och viktigast ...   

Ta hand om varandra!        
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Årets Whiskykrog 

Brygghuset tar hem utmärkelsen för andra gången. Reine Patriksson, en av 

ägarna till Brygghuset tog emot utmärkelsen på Convention och berättade 

om hur Brygghuset i Fiskebäckskil kom till en gång i tiden. Joels bar var ett 

spännande inslag. Joel var en gammal fiskare som satte sin prägel på byn 

med sin allra första pilsnerbar i sitt lilla uthus. Joel fick äran att sätta sitt 

namn på en hörna i Brygghusets bar.  

Reine speglar en stor passion för Whisky och det är väl värt ett besök för 

såväl whisky som den goda maten och som extra krydda kanske lite 

hummerfiske. Tar man en lite båttur så kan man landa på Hållö och besöka 

fyren som pryder Smögen Whiskys flaskor. Det var där som briggen  

Blue Bird förliste så det är ett historiskt minnesmärke. Det är första gången 

någon krog får priset en andra gång.  

Vi vill tacka alla som deltog i omröstningen, det var långt fler än det brukar vara, 4000 röster. Som nära tvåa låg 

Ardbeg Embassy och på tredjeplats var Bredaryds Värdshus tätt följt av Backafallsbyn och Spirit of When, även 

dom nära täten. Sedan var det större glapp ner till Eskilstuna Öl & Whiskykultur tätt följt av The Fox & Anchor, 

Akkurat Stockholm och Skansen på Öland. 

  

Stipendium 

Årets stipendium från Symposion tilldelades Sverker Ehn, grundare av Credovita 

Malt Whisky Society i Helsingborg. Stipendiet är en uppskattning för Sverkers stora 

engagemang i whiskysverige där han lagt ner mycket energi på att utbilda 

medlemmar i Svenska Whiskyförbundet. Sverker är kemiingenjör i grunden och har 

med sig kunskaper ända från molekylär nivå. 

Valdemar Kuuttanen, ägare och grundare av Symposion, överlämnade diplom och 

berättade att Sverker skall få en veckas gedigen utbildning på Springbank i 

Campbeltown, en utbildning som utformats av självaste Frank MacHardy, en ikon i 

whiskyvärlden. Undertecknad har själv genomfört utbildningen som är en 

fantastisk vecka med hårt slit mitt i produktionen och kan intyga att den är både 

utvecklande och spännande med fina kontakter i den internationella grupp man 

går kursen tillsammans med. Det som gör det extra spännande är att Sverker 

jobbar på att eventuellt skapa ett motsvarande steg 3 eller 4 i vår egen utbildnings stege inom förbundet. 

Symposion och familjen Kuuttanen har alltid varit ett stort stöd i förbundets verksamhet och vi är övertygade om 

att deras nära kontakt med Springbank kan vara en bra språngbräda för samarbete. 

     

       

Valdemar Kuuttanen 

 och Sverker Ehn 



 

 

Buteljering 

De flesta har nog hämtat sin SWF buteljering no 26, Kilchoman på ”sitt systembolag”. 
Jag kan själv bara säga WoW, jättegod. Det är bara att tacka buteljeringsgruppen för ett 
bra jobb. 
Mattias som nu är ”in charge” hälsar följande: 
Hoppas Kilchoman smakar bra och värmer i höstrusket. Tyvärr blev det en liten kvotering 
i slutändan då vi fick 1302 flaskor och det var 1363 bokade. Arbetet med vårens 
buteljering är på gång, vi har ett par intressanta "leads" som vi jobbar efter.  
Vi hoppas kunna komma ut med erbjudandet väl innan julhelgerna drar igång. 
Då Jonas Östberg nu avslutat sitt arbete i styrelsen och buteljeringsgruppen har Peter 
Morén från Whiskyklubben Kornet i Norrköping hoppat in i arbetsgruppen, ett 
välkommet tillskott.  
Om någon medlem har en bra idé på buteljering som vi skulle kunna jobba med, eller någon annan fundering i 
ämnet så hör av er till bottling@svenskawhisky.se 
 
Tittar vi tillbaka på SWF 25 från BOX så gav Jim  94 poäng i senaste Whiskybibeln, en whisky att dö för. 

 
Utbildning 
Senaste utbildningsinsatsen var hos Smögen Whisky i Hunnebostrand där vi gjorde ett tredje Steg 2 utbildning i 
SWF:s utbildnings-program. Vi planerar för ytterligare ett utbildningstillfälle, även denna gång på ett av våra 
Svenska destillerier. Vilket destilleri det blir får bli en överraskning. Inbjudan kommer ut efter årsskiftet men 
intresserade kan gärna höra av sig till Sverker Ehn för att ställa sig på kö.  
 
När det gäller grundkursen behöver vi rycka upp intresset bland klubbarna då vi ser att den lokala 
utbildningsverksamheten avstannat. Även här… hör av er om intresse finns så ordnar vi en Steg-1 kurs. 
  
Hur blir fortsättningen? Jag nämnde att Sverker redan tittar på en lösning där vi har ett steg 3 möjligen ett steg 4 
som sker ute på ett destilleri. Det kan bli Springbank eller något annat destilleri, kanske BOX om Svensk mark är att 
föredra. 
 
Vi kommer att ordna en återträff under våren, fysiskt eller digitalt, för att hålla grytan kokande med dom som 
redan tagit sig upp ditt Steg 2. Blir det en fysisk återträff är Nyköping ett högst preliminärt stalltips. Då räknar vi 
med fortsatt erfarenhetsutbyte samt tillfälle att fånga upp förväntningar och behov på kommande steg.     
 

Hemsida & Whiskykalendern 

Som vi redovisat tidigare så har vi inlett ett samarbete med Whiskykalendern 

för att skapa ett modernt alternativ till vår hemsida.  

Vi behöver utveckla sättet som presentera medlemsklubbarna på. 

Vi vill också medverka till större samarbete mellan klubbar speciellt när det 

gäller provningsaktiviteter. Slutligen vill vi medverka till en verktygslåda för 

klubbadministration för dom som har ett sådant behov. 

 

SWFs egen hemsida är tungarbetad när det gäller presentationen av varje enskild klubb som i dag är väldigt 

inaktuell. Det är vår strävan att varje klubb själv uppdaterar den informationen. Vår överenskommelse med 

Whiskykalendern är att vi centralt lägger upp samtliga klubbar i Whiskykalendern varefter respektive klubb tar 

ansvar för fortsatt uppdatering.  

Det är sedan upp till varje klubb att besluta om man vill ladda upp sitt medlemsregister eller inte. 

Om man inte väljer att uppdatera med sina medlemmar så kan individuella medlemmar ansluta på eget initiativ till 

sin klubb.  Det innebär inga kostnader för klubbarna och man är inte på något sätt tvungen att utnyttja övriga 

faciliteter i Whiskykalendern.  

Under det kommande verksamhetsåret kommer befintlig hemsida att förändras helt och bli en ren 

informationskälla avseende aktiviteter vi bedriver i förbundet, buteljeringar utbildning, protokoll etc. 

mailto:bottling@svenskawhisky.se
http://www.whiskykalendern.se/


 

Nyheter och aktuellt från våra importörer, agenter och sponsorer 

 

                         

En god malt kräver god musik 

             Dreams of Drams 

 

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 

 

 

 

 

 

Pins 

 

Beställ era pins till klubben via klubbens representant. 

Kostar  25 kr/styck         kontakta  ordf@svenskawhisky.se       

 

 
 

http://www.dreamsofdrams.se/index.html
mailto:christiansondouglasci@gmail.com
mailto:ordf@svenskawhisky.se


 

 

Hej på er alla whiskyälskare. 

Höstsäsong! 
Det är mitt i nu, mitt i hösten. Det viner runt knuten och det är betydligt svalare än vad det var i somras. Som gjort 
för att kura ihop sig inne och njuta med god dryck och mat tillsammans med vänner eller helt solo i all stillhet. 

Hos oss på Clydesdale har vi haft otroligt mycket att stå i och det är fantastiskt kul att få hålla på med det vi gör. 
Nu framledes så har vi massor av spännande sorters whisky och liknande som skall släppas via vårt kära monopol, 
Systembolaget.  

Först kommer några nya irländare från Hyde, två snygga grainwhisky som inte skäms för sig. Lite senare så dyker 
en rad buteljeringar från Wemyss Malts upp och där finns det fantastiskt godis. Men även lite riktigt godis kommer 
från det mycket populära destilleriet Amrut. Det är fem sorter som kommer att släppas via Systembolagets 
webbsläpp. Några av dom endast 6 flaskor!! Det är synd att vi inte får fler, men när världen utanför våra gränser 
har upptäckt dessa härliga sorter så tar en begränsad volym snabbt slut och det blir hårda allokeringar. 

Vi får väl se om några av alla dom destillerier som är aktuella runt om i Europa kommer att bli lika eftertraktade. 
Ett av de nyare är engelska Cotswold Destilleri som nu släpper sin första whisky. De som smakat är alla eniga om 
att det är riktigt trevligt. Ett annat är nytt destilleri är Ardnamurchan på skotska västkusten. Dom släpper 
visserligen inte någon whisky utan det är "bara" en blandning av olika små fat man valt ut. Detta är den andra 
utgåvan av ett mycket lovande destilleri. Båda dessa nykomlingar släpps via Systembolaget webbsläpp i slutet av 
november. 228 Flaskor från Cotswold och 108 från Ardnamurchan.  

Bland den "vanliga" floden av sorter i beställningssortimentet så kommer det spännande buteljeringar från bland 
annat A.D. Rattray, Morrison & Mackay, Blackadder och Adelphi innan år 2017 tar slut. 

Självklart kommer vi att synas på många håll resten av året. Massor av provningar och mässor. Vill din whiskyklubb 
ha besök av någon från oss på Clydesdale så hör av dig till oss. Vi tittar just nu på våren 2018 och kommer att 
försöka klämma in så många provningar vi kan. Är det skoj och möjligt så är vi på! 

Det är dags att runda av lite och vi vill avsluta med att tacka alla våra kunder för att ni gör det möjligt för att hålla 
på med detta. Vi lovar att försöka göra dryckesvärlden lite roligare och godare.  

Thomas, Tina och Robin 

  



 

 
PS: Du vet väl årets raket heter Highland Queen och är en väldigt god och trevlig blended whisky för endast 229:- 
 
 
 
 

 
 
 

 

Glöm inte AMRUT 



 

 

 

Vissa destillerier är onekligen mer klassiska och mer anrika än andra. Men frågan är om något annat destilleri 

har samma dignitet som Highland Park och Macallan. Tillsammans har de destillerat whisky i över 500 år, 

tillsammans har de gått i bräschen och utvecklat whiskyhistorien, tillsammans har de haft en avgörande 

betydelse för att popularisera den skotska whiskyn. Nu lanserar Symposion två Gordon & MacPhail-

buteljeringar från dessa historiska destillerier. 

 En gemensam linje hos både Macallan och Highland Park är att de vakar över sina fat som drakar över sitt guld  

Highland Park och Macallan har mycket gemensamt. De tillhörde samma ägarsfär, Highland Distillers, under stora 

delar av 1900-talet. De ägs i dag av samma stiftelse (Edrington). Båda har länge haft en hårdnackad sherryfatslinje. 

Båda är betydelsefulla byggstenar för världsberömda Famous Grouse och båda har, var för sig, spelat avgörande 

roller i whiskyhistorien. Ännu en gemensam linje hos både Macallan och Highland Park är att de vakar över sina fat 

som drakar över sitt guld. Det är en mycket svår uppgift att ge sig ut i samlarhyllorna på jakt efter oberoende 

buteljeringar från dessa destillerier. Då och då har det förvisso hänt att en och annan svårfångad dyrgrip smugit sig 

ut ur de välbevakade lagerhusen och funnit sin flaska även hos oberoende buteljerare. Det tillhör dock 

ovanligheterna. Men det finns ett undantag. Gordon & MacPhail har en särställning bland buteljerare i Skottland. 

Det finns åtskilliga exempel på destillerier som aldrig låter sina fat hamna hos independent bottlers, men som 

ändå har långt gångna avtal med Gordon & MacPhail. Macallan är ett sådant, och familjebanden mellan Macallan 

och Highland Park har medfört att det även landat Orkneyfat av stor dignitet i Gordon & MacPhails lagerhus. 

Både Macallan och Highland Park har haft stor whiskyhistorisk betydelse. Macallan är den första 
singelmaltwhiskyn som blev kultförklarad och som klättrade till fantasipriser hos de stora auktionshusen i London 
och New York. Och Highland Park fick branschen att förstå vidden av ursprung, åldersmärkning och design. 

Macallan 
Macallan banade mer än någon annan whisky vägen för singelmalt bland smakintresserade konnässörer. 
Glenfiddich var förvisso det destilleri som öppnade världsmarknaden med sin storslagna satsning på singelmalt för 
taxfreemarknaden, men det var Macallan som skulle få kultstatus genom sin sherrytunga trollkraft och sin 
eleganta, nötaktiga fruktighet. Macallan blev det destilleri som övertygade tidens cognacsdrickare om att det 
fanns synnerligen ädel sprit även i Skottland. Detta i kombination med att Macallan vann en rad 
uppmärksammade blindprovningar gjorde att dryckesvärldens blickar mer och mer riktades mot Skottland. 
Macallan själva blev egentligen tagna på sängen. Det där med marknadsföring hade man aldrig ägnat sig åt. Det 
skulle dröja till långt in på 1970-talet innan man gjorde reklam för en buteljering för första gången, och i den första 
annonsen uttryckte ägarna sin förvåning över whiskyns popularitet. Man hade ju inte lagt en enda penny i 
marknadsföring på 300 år, ändå skulle plötsligt alla dricka Macallan. 

Highland Park 
Även Highland Park har spelat en stor whiskyhistorisk roll. Highland Park var ett av de allra första destillerier som 
byggde upp en range med åldersmärkt whisky. Tidigt satsade man också på att finnas på den stora taxfree-
marknaden och man anlitade framstående designbyråer för att skapa ett eget uttryck runt destilleriets unika 
ursprung på Orkneyöarna. I dag är de svarta tuberna med bilder av standing stones och Orkneys svepande kullar 
stilikoner. Highland Park kom att gå i bräschen för förpackningsdesignens betydelse, för vikten av att 
marknadsföra sitt ursprung och för betydelsen av att åldersmärka sin whisky på marknaden för singelmalt. När 
sedan USA:s ledande smakdomare Paul Pacult i Spirit Journal utsåg Highland Park 18 till världens bästa spritdryck 
blev Highland Park lika kultstämplat som Macallan. Efterfrågan exploderade och lagren brandskattades, precis på 
samma sätt som hänt med Macallans sherrylager. 

Det är svårt att tänka sig dagens whiskyindustri utan dessa giganter och sherryfatens aktade ställning som 
”premier choice” hade knappast varit lika självklar. Gordon & MacPhail har unika möjligheter när det gäller att 
buteljera intressanta utgåvor från Macallan och Highland Park. Den 6 oktober lanseras två buteljeringar i 
prestigeserierna Speymalt Macallan och MacPhails Collection, – En sherrystinn Macallan Speymalt från 1998 och 
en bourbonfatslagrad Highland Park i mycket anspråksfull ålder. 

http://www.symposionhot.com/


 

 

 

SPECIAL RELEASE 2017 

 

Blair Athol 23 Year Old 

Nr 40080   4999kr 
Distilled: 1993 
ABV: 58.4% 
Region: Highlands 
Cask: Ex-Bodega European Oak Butts 
No of bottles: 5,514 

Convalmore 32 Year Old 

Nr 40081  13999kr 
Distilled: 1984 
ABV: 48.2% 
Region: Speyside 
Cask: Refill American Oak Hogsheads 
No of bottles: 3,972 

Collectivum XXVIII   

Nr 40079    1899kr 
ABV: 57.3% 
Blended Malt 
Innehåller malt från 28 destillerier inom Diageo 

Teaninich 17 Year Old 

Finns ej på systembolaget nu  
finns dock på Whisky Exchange 
Distilled: 1999 
ABV: 55.9% 
Region: Coastal Highlands 
Cask: Refill American Oak Hogsheads & 
           Refill American Oak Barrels 

Port Ellen 37 Year Old 

Finns ej på systembolaget nu  
finns dock på Whisky Exchange 
Distilled: 1979 
ABV: 51% 
Region: Islay 
Cask: Refill American Oak Hogsheads & 
           Refill American Oak Butts 
No of bottles: 2,988 

Lagavulin 12 Year Old 

Nr 40083    1099kr 
ABV: 56.5% 
Region: Islay 
Cask: Refill American Oak Hogsheads 
 
Caol Ila 18 Year Old 

Finns ej på systembolaget nu  
finns dock på Whisky Exchange 
ABV: 59.8% 
Region: Islay 
Cask: Refill American Oak Hogsheads 

Brora 34 Year Old 

Nr 40075   14999kr 
Distilled: 1982 
ABV: 51.9% 
Region: Coastal Highlands 
Cask: Refill American Oak Hogsheads 
No of bottles: 3,000 

Glen Elgin 18 Year Old 

Nr 40074   3799kr 
Distilled: 1998 
ABV: 54.8% 
Region: Speyside 
Cask: Ex-Bodega European Oak Butts 
No of bottles: 5,352 

Port Dundas 52 Year Old 

Finns ej på systembolaget nu 
Distilled: 1964 
ABV: 44.6% 
Region: Lowlands 
Cask: Refill American Oak Hogsheads 
No of bottles: 752 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj7PXEg_3UAhUiJpoKHWT0AFMQjRwIBw&url=http://www.turkey1stedition.doingbusinessguide.co.uk/partner-profiles/diageo/&psig=AFQjCNHeAryh0lcoTW6djaPOLxdpSJizEQ&ust=1499718130663755


 

 

Berntson Brands AB 
 

 

 

anCnoc peatheart batch 1 finns nu på Systembolaget! 

 

Fredagen den 17:e november lanseras anCnoc peatheart batch 1 på Systembolaget. 2800 flaskor fick 
Sverige totalt och kommer säljas för 549kr.  

Knockdhu distillery där anCnoc single malt whisky tillverkas är en plats många svenskar har besökt 
genom åren och det är svårt att inte bli förtrollad av omgivningen. Vackra Knock Hill som 
destilleriet är uppkallat efter är vackert prydd av ljung och skuggorna över kullen sett från 
destilleriet bjuder på naturens skådespel. Örnen på anCnoc peatheart´s flaska ska spegla just 
omgivningen som är rikt på djur och natur. Denna majestätiska rovfågel ser man ofta glida genom 
vinden över torvmossorna runt Knockdhu distillery.  

Just naturen är en stor del av vad som gjort anCnoc till den prisbelönta singel malt whisky den är 
idag. Knockdhu distillery grundades oktober 1894 och just områdets överflöd av naturresurser 
gjorde området perfekt lämpad för whiskyframställning. Det naturligt rena och kristallklara vattnet leds givmilt fram av Knock 
Hill från 4 olika bäckar och regionen är rikt på korn och torv. 1894 eller 2017 spelar ingen roll, anCnoc använder dessa 
naturresurser än idag.  

En annan viktig del av whiskytillverkningen är människorna. Med 6 anställda, en extremt kompetent och rutinerad chef i 
Gordon Bruce så produceras detta skotska hantverk året runt, varje dag med perfektion. 1,9 miljoner alkohol produceras med 
noggrannhet och med gamla metoder varje år på Knockdhu distillery. Väl värt ett besök om man vill se ett destilleri som är 
varsamt uppdaterat sedan år 1894 när resan startades.  

anCnoc Peatheart Batch 1 har lagrats i över ett decennium på ex-bourbonfat och alkoholhalten ligger på 46%. anCnoc´s master 
blender valde en malt som låg på hela 40ppm fenolhalt till anCnoc Peatheart.  

Doft och smaknoter från Systembolaget: 

Nyanserad, påtagligt rökig smak med fatkaraktär, inslag av gula päron, ostronskal, ljunghonung, macadamianötter, 
citronmarmelad och tjära.  

Doft och smaknoter från anCnoc: 

Man möts av en tydlig rökighet som övergår till fruktiga toner av mogna päron, äpplen, citrus och i bakgrunden en hint av 
tobak. Smaken är rökig med bakade söta äpplen följt av nötig choklad, söt vanilj och nyskuret citronskal, en varm eftersmak av 
blommig rökighet. 

anCnoc peatheart batch 1 

PRIS: 549 KR 

VOLYM: 70 CL 

ALKOHOLHALT: 46 % 

LANSERINGSDATUM: 2017-11-17 

ARTIKELNUMMER: 40127 

28OO FLASKOR TOTALT I SVERIGE 

Berntson Brands AB är ett av de ledande varumärkesföretagen på den svenska marknaden för alkoholhaltiga drycker.  

Företaget har en lång och framgångsrik historia sprungen från det Bror-Eric Berntson skapade i slutet av 50-talet. Vi har under 
årens lopp utvecklat samarbeten med många av de största och mest välkända sprit och vinproducenterna i världen. 
  

http://network.mynewsdesk.com/wf/click?upn=SzHAOktS99Q4xeOk3OjUS0yvMderuhUdHkcnUEt7LH9-2FOGvj8Ws-2BdHoVWxuiJJK1iw99b6oZnEyrCZsu4Yt6PLOGXKD21oM2dgaG9qe1RK9S3OYIKYJP4sqVLnuSCAZnDaa13DDrxDAeubrBKZfYm8euTc4MvKU8EJfVkDgO3ScH5GJyjPM5rt173xaWsgMujxTWNOtFwV7fAzj-2FhBSt6i3E2wIYwaH7gVseD4cVEuM-3D_iuWMrNMHugUHvUZjLeFMrqfMFMoVi-2FYwTUzuUXHBFIlMXPGm1NSvArPp92k18B0D7Nakn3br7CL-2F1mtfNJEdlyJ-2Bbwza1UJwZ7MR5UDjRrs9Cqe49WQ-2FA6zVw9y1dEnOQ5DHSMVjhvKKfa1GLL0hz5jUAvtWXDg0iI0JkeV-2BiwVNhyC-2BnBYwyswAQEFKzvr8Iwyfg4xD2hAlu2T5eOCNMqdsGsbFnaFFSI4GgoBOKyRYLH2LWQ5ms-2BDLy7HbL-2BixywAzx1Pl7igtDBkcxCnDjDdzWKCyLyqouT8ZI1fiMpi8Wjg7j-2BMI1aC1nPprsxJzZWI7xKf2IvEvFhuxRzfvD7z0H8xRogj16xj6PSnk5Ljt-2F7xft05CszZ2zsNaLO5PmUF3X56W3SGmk6HhecHdVZKy1AhKMD5Cl154tc03ETQ-3D


 

 
 

 

 

 

Jura Tastival (2017)  

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.  
 

Storlek 
700 ml 

Pris 1185 kr 

Alkoholhalt 51 % 

Artikelnummer 

Systembolaget 
40451 

 

Jura Diurach´s Own 16yo 
Komplex, maltig doft med tydlig fatkaraktär, inslag av torkad frukt, 

knäck, choklad, halm, pomerans, örter och vanilj.  

 
 

Storlek 
700 ml 

Pris 549 kr 

Alkoholhalt 40 % 

Artikelnummer Systembolaget 487 

 

http://www.arcussweden.se/start.aspx


NYHE TER OCH DRYCKESINFORMATION FRÅN EDRINGTON SVERIGE

1857 uppfann den kända Edouard-Leon Scott de Martinville en smart sak som 
kallades phonoautographen för att spela in ljudvågor som passerar genom 
luften. Men det tog ytterligare 20 år (vad du kan kalla en glödlampa från en 
viss Thomas Edison) för att se hur man spelar upp de här vågorna igen. Ett 
litet problem kvarstod - Hur ökar du volymen utan att förlora klarhet?

Höja volymen kan resultera i snedvridning, en förlust av subtilitet, i värsta fall 
ett obalanserat ljud (eller smaker i fallet med whisky). I musik försöker man 
“restore balanse”genom finjusetering av
frekvenser för att ändra toner och karaktärer. 
På Highland Park, ligger ansvaret hos vår 
whisky maker, Gordon Motion. Han är ansvarig 
för att balansera varje individell våg av smaker i 
vår whisky, så att alla kan hitta sin 
perfekta plats i slutresultatet.  
När vi bad Gordon att skapa en specialutgåva 
för Highland Park var det inte bara ett fall att höja 
volymen. FULL VOLUME är en limiterad utgåva 
med ex-Bourbon fat. Användning av ex-bourbon 
fat ger smaker av krämig vanilj och söt citrus till 
whiskyn, balanserad av Highland Parks 
karakteristiska aromatiska rökighet.

Designen av förpackningen är 
inspirerad av en vintage gitarrförstärkare. 

Valkyrie är den första av 
tre i den nya serien VIKING  
LEGEND. Valknut  är nästa 
utgåva och kommer 
under  2018 . Den tredje 
utgåvan,Valhalla , följer 
strax  därefter.

Valkyries smakprofil  in-
nehåller mer av den unika 
torv som endast  återfinns 
på  Orkney, vilket  resulterar 
i en rikare nivå av honung 
och sötma på paletten, än 
Highland Park 12 YO.

Valkyrie har lagrats på en 
kombination av first fill 
sherryfat på amerikansk och 
spansk ek, bourbonfat samt 
samt ett urval  av  refill fat.
Detta är en limiterad utgåva 
som följs av ytterligare två 
utgåvor i samma serie.
Förpackningen är skapad av 
den danska designern Jim  
Lyngvild.

Inspirationen till Valkyries 
design kommer från Stora 
Hammars Stenar på Gotland 

och ett smycke funnet i 
Uppsala, Sverige.

En Valkyria var, enligt nor-
disk mytologi, en kvinnlig 
figur eller ande och hade 
befogenheten att välja  
vilken vikingakrigare som 
skulle dö i strid  och bli 
utvald att delta i  guden 
Odins armé.Valkyrierna 
identifierade de fallna kri-
garna genom deras  Valk-
nut-tatuering.
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VÄRMANDE NYHE TER FR ÅN WHISK Y VÄRLDEN

The highland Park valkyrie 

Limiterad utgåva, lanseras i vinter 2017/2018
Alkoholhalt: 47,2%

THE HIGHLAND PARK PUSHING UP THE VOLUME! HIGHLAND PARK LANSERAR NY FÖRPACKNINGSDESIGN   
SOM HYLLAR VARUMÄRKETS VIKINGA ARV

Alkoholhalt: 45,9 %
Edrington art.nr: 10200409

Alkholhalt; 40 %
Edrington art.nr: 10200478

Highland Park har en djup och långtgående 
stolthet över sin unika karaktär och smak. 
Som en del av varumärkets nya positionering 
lanserar nu Highland Park en helt ny design 
på förpackningar och flaskor som represen-
terar just denna stolthet med en design lika 
distinkt som varumärkets single malt whisky.

“För whiskyälskare är den första kontakt-
punkten med ett varumärke dess flaska och 
förpackning på butikshyllan eller bakom en 
bar. Vi ville skapa en ny flask- och förpack-
ningsdesign som tydligt förmedlar vårt 
vikingaarv och varför vi är 
‘The Orkney Single Malt with Viking Soul’.”, 
säger Jason R. Craig, varumärkesdirektör 
på Highland Park.
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MATTIAS SKOOG, 
Nordic Brand Ambassador, The Macallan 
och Higland Park

MARCIN CEBULA, 
Nordic Brand Ambassador, Lucas Bols

Mattias har en gedigen erfarenhet och 
har varit aktiv i restaurangbranchen 
sedan han gick ut högstadiet. 
Uppvuxen i Södermanland. Har jobbat 
på ett flertal kända barer i Stockholm. 
Så som F12, Berns salonger, Kåken, 
Nobis Hotell, Tjoget. Blev Årets 
bartender Sverige 2014

Marcin har en lång erfarenhet från 
dryckesindustrin. Under sin karriär har 
han jobbat i flera av de bättre barerna 
i Polen och i Tyskland. Marcin har även 
varit presentatör i en online-tv. Samt en 
flair bartending-instruktör i Flair Factory, 
den bästa flairbartendingskolan i världen.

Favorite Quote: “Always remember that 
you are absolutely unique. Just like 
everyone else.”

I T ’ S  W H A T ' S  I N S I D E  T H A T  C O U N T S

BLACK STRIKE
Världspremiär på ny lakritsshot!

Vi är glada att avslöja att vi som första 
marknad i världen lanserar lakrits-
shoten BLACK STRIKE Black Pepper – ett 
syskon till Gold Strike särskilt framtagen 
för den Nordiska marknaden. Black Strike 
är en salmiaklikör med tydlig lakritssmak 
som avslutas med en pepprig finish. 
Black Strike togs fram i samråd med en 
restaurangkund i Sverige och vi tror 
att den kommer slå marknaden med 
häpnad.

Alkoholhalt 25% 
Edrington art.nr: 10710141

JIM BEAM BLACK 

I NY KOSTYM!

Nytt folk i  far ten:

Alkoholhalt: 43 %
Lanseras hösten 2017
Edrington art.nr: 10940151

NY DESIGN MED SAMMA FANTASTISKA WHISKY
Naked Grouse är en blenden malt whisky som är lagrad i”first fill” 
sherry fat, detta resulterar i en rik och fruktig whisky med en mjuk 
kryddigt avslut. Det är ENDAST SINGLE MALTS som har använts i Na-
ked Grouse och det inkluderar riktiga stjärnor; The Macallan, Highland 
Park och Glenturret.

LARIOS ROSÈ 
Larios fortsätter att växa och komma med nya 
innovationer och presenterar nu nya Larios 
Rosé, en unik gin med en intensiv jordgub-
besaroma. Denna lena, lätta och fräscha gin är 
ett resultat av fyra destillationer där jordgub-
bar spelar en ledande roll. 

BUFFOON PUNCH
1. Rör Galliano Aperativo, röd ver-
mouth och apelsinjuice med is. 

2.  Krydda med färsk rosmarin. 

3.  Tillsätt mousserande vin som sista 
ingrediens för att bevara bubblorna.

Hitta  fler bra dryckesrecept och 
inspiration på DRINKSTORIES.NET

Alkoholhalt: 40 %
Edrington art.nr:10100042

Alkoholhalt: 37,5 %
Edrington art.nr:11530002



 

HIGHLAND PARK SLÄPPER SINGLE CASK BARA FÖR NORDENSVERIGE 

Den 30 november lanseras Highland Park Single Cask Vintersolståndet i Systembolagets 
exklusiva sortiment. Vintersolståndet är en single cask, där fat nummer 1674 gett totalt 
552 flaskor som enbart kommer släppas i Sverige. I alla nordiska länder lanseras en egen 
single cask som heter Vintersolståndet på det lokala språket, för att hedra Highland 
Parks nordiska ursprung.  

Vintersolståndet innebär årets kortaste dag och på Orkneyöarna utanför skotska 
fastlandet, där Highland Park har sitt destilleri, är det tradition att fira vintersolståndet. På 
huvudön finns Maeshowe, en stor gravkammare från stenåldern som finns med på 
UNESCOS världsarvslista. Under vintersolståndet brukar de sista kämpande solstrålarna 
riktas rakt in genom gravkammarens ingång och lysa upp den mörka kammaren. Under 
vikingatiden plundrades graven på dess innehåll, men vikingarna lämnade kvar sina 
egna hälsningar i form av runor. Gravkammaren är en av Europas främsta fyndplatser 
för runor och platsen är en del av inspirationen bakom Highland Park Single Cask 
Vintersolståndet. 

 

 

 

 

 

 

 

Tasting Notes 

FÄRG: Naturlig färg i djup bärnsten. 

DOFT: Balanserade toner av smörkola och  
choklad. Lite tTorkad frukt, aprikoser och len vanilj blandas med doften av ljunghonung. 

SMAK: Träiga tToner av fat möter frukt och sötma  
följt av malt och en fyllighet mot slutet. 

FINISH: Lång, jordig och lite pepprig med en elegant rökighet.  

Highland Park Single Cask Vintersolståndet 

Antal flaskor: 552  
Ålder: 15 YO 
Destillerad: 2001 
Buteljerad: 2007 
Alkoholhalt: 59 % 
Fat: Refill Butt 
Fatnummer: 1674 
Artikelnummer: 40072 

Highland Park Single Cask Vintersolståndet 
lanseras den 30 november till ett pris av 999 kr. 



 

  

HIGHLAND PARK  
FULL VOLUME  

Den 1 februari 2018 släpps Highland Park 
Full Volume i Systembolagets exklusiva 
sortiment. Mer information i Edringtons 
nyhetsbrev.  

Alkoholhalt: 47,2% 

Pris: 899 kr 

Antal flaskor som släpps: 764 

Artikelnummer: 40170 

 

HIGHLAND PARK  
THE DARK 

Den 23 november 2017 släpps Highland 
Park The Dark i Systembolagets exklusiva 
sortiment. The Dark kommer att följas upp 
med The Light under våren 2018.  

Alkoholhalt: 52,9% 

Ålder: 17 YO 

Pris: 1999 kr 

Antal flaskor som släpps: 764 

Artikelnummer: 40143 

 

Gå med i Highland Park Inner Circle för att vara först med information 
kring Highland Park: https://capture.highlandparkwhisky.com.  

  

https://capture.highlandparkwhisky.com/


 

 

 

THE MACALLAN CLASSIC CUT 

 

Den 19 januari 2018 släpps 1600 flaskor av 
The Macallan Classic Cut i Systembolagets 
exklusiva sortiment. 

Classic Cut är en sammansättning av handplockade 
fat som smaksätts med Olorosso-sherry från Jerez. Det är 
The Macallan Master Whisky Maker, Nick Savage, som har 
valt ut de europeiska och amerikanska sherryfaten som  
bidrar till den naturliga färg och smak som The Macallan 
Classic Cut bjuder på. 

Alkoholhat: 58,4 % 

Pris: 799 kr 

Artikelnummer: 40157 

 

FÖR MER INFORMATION FRÅN EDRINGTON –  

FÖLJ OSS PÅ MY NEWS DESK 



 

 

 

Läs om några av våra nyheter 

Glen Scotia Small Batch Limited Edition 2002 Peated  

Glen Scotia Small Batch Limited Edition 2006 

 

Loch Lomond Group har även en Whiskyskola on-line som är öppen för alla. Om någon är intresserad är det bara att höra av 

sig till mig.  

 

Whiskyskola on-line!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intresserad av att förkovra dig? 

Vi erbjuder dig möjligheten att ta tre whisky kurser ackrediterade av 

ingen mindre än Charles Maclean, Master of the Quaich. 

Kurserna går on-line och avslutas med ett prov.  

 

 

Hör av dig till cecilia.martenson@stellankramer.se för mer info. 

 
 

mailto:cecilia.martenson@stellankramer.se


 

 

 



 

 



 

 

 

Aberfeldy Nr 10109     609 kr 

Maltig, nyanserad smak med tydlig fatkaraktär, inslag av torkade 
aprikoser, halm, vanilj-fudge, apelsinskal, nötter, ljunghonung och kryddor 

 

Sláinte 

Erland Gunnarsson 

Whisky Ambassador-Bacardi 

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

 

 

Boka gärna en provning med Pernod Ricards Whiskyambassadör i Sverige 

Olof Noreus 

Whisky Brand Ambassador 

Pernod Ricard Sweden 
olof.noreus@triggur.com 
 

 

 

 

  

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  

 

glöm inte 

Box Dàlvve 

fungerar i alla sammanhang 

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

läs mer på www.boxwhisky.se 

 
 

 

Det var allt för denna gången, för SWF styrelse, vid pennan  Peter Borg  ordf@svenskawhisky.se 

tel:+46739%2032%2036%2013
mailto:erland@bacardi.com
mailto:olof.noreus@triggur.com
http://www.boxwhisky.se/
mailto:ordf@svenskawhisky.se
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