
       

KVARTALSBREV 29 
2018 -2                för SWF styrelse 

    Peter Borg 
                Ordförande 

 
Förbundet representerar idag 215 klubbar med 9200 enskilda medlemmar 
Nya klubbar: Carlshamns Whiskysällskap, Emådalens Maltsällskap från Kalmar och Solstadens Whiskysällskap från Karlstad. 

 
Hello Whisky Lover’s 
Sommaren är här och vi i styrelsen laddar nu för fullt inför Convention och årsmöte på Cinderella. Anmälningstiden 
har gått men vi har förlängt anmälningstiden, samtal pågår med Viking Line. Det finns fortfarande platser kvar. 

Ni som beställde Cambus har säkert fått den vid det här laget och responsen har varit fantastisk. Även grainwhisky 
kan leverera om det får ligga på ett riktigt bra fat. Cambus finns ju inte längre så det är ju en ”silent still”. När Cambus 
verkade så klassades den som en låglandswhisky även om det inte spelar så stor roll när produktionen så småningom 
gick i ”patent stills”, som väl såg ungefär lika ut både söderut och norrut. Highlandgränsen går dessutom bara några 
stenkast norr om Cambus. För den som vill nörda ner sig lite så kan ni ju läsa på var den berömda gränsen faktiskt gick 
någonstans, det står att läsa i ”Whisky Regulations” för den intresserade och den var absolut inte någon rät linje från 
en punkt till en annan. Det enda folk brukar veta är att den passerar mellan Glengoynes destilleri och dess lagerhus.    
 
Nu står snart en ny SWF-butelj färdig att spridas till medlemmarna, MEN vi är lite förvånade över det betydligt lägre 
intresset att beställa. Är det konflikten med sommarledighet som måhända orsakar detta. Det är gott om tid tills vi 
distribuerar varför vi förlänger anmälningstiden tills efter Convention. Jag rekommenderar att ni läser på lite om 
Loch Lomond, t.ex. på Aflodals hemsida eller hos Stellan Kramer som skrivit några rader längre ner. Det har hänt 
mycket hos Loch Lomond och deras produkter har fått god respekt hos oss whiskyentusiaster.  
Det är inte bara Kapten Haddock som vurmar för den goda malten    

Ni som undrar hur det framskrider med the Single Malt Fund kan lämpligen hålla sig uppdaterad på 
deras hemsida www.thesinglemaltfund.com    Sluttidpunkt för teckningsdatum har flyttats flera 
gånger och det finns tid kvar. Orsaken till förlängda teckningsperioder är enkel, fonden är juridiskt 
av sådant slag att den tar in pengar en gång och jobbar sedan med kapitalet en viss tid för att sedan 
leverera ett resultat. Samtidigt finns det fördelar även på resans gång då man kan tillskansa sig unik 
whisky som fonden kommer att förvalta och avyttra. Fonden behöver därför nå en optimal nivå för 
att verkligen kunna jobba på ett tillräckligt kraftfullt sätt, inga konstigheter med andra ord. Den som 
inte känner sig informerad kan läsa mer på fondens hemsida. SWF är i sig helt fristående från 
fonden och har inget annat egenintresse än att våra medlemmar har en förtur vid tecknande av 
andelar. Personligen tycker jag det är intressant att en sådan unik fond skapas i Sverige med förtur 
till svenska whiskyentusiaster.   

I dagarna kom en av våra stipendiater hem från sitt äventyr i Campbeltown. Som ni säkert minns fick Sverker Ehn ett 
stipendium ur Valdemar Kuuttanens hand på Convention förra året. Stipendiet innebar en kurs på Springbank, en 
Whiskyskola som Frank McHardy byggt upp och drivit ett antal år. Undertecknad har själv varit där för ett par år 
sedan då mina vänner förärade mig det som en 60 års present. Nedan kommer Sverkers egna ord.  
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The Springbank Whisky School offers whisky enthusiasts the unique opportunity  
to experience traditional distilling methods first hand. 

“A dream of life is fulfilled !” 

Efter 19 timmar på resande fot landade vi på Campbeltowns lilla flygplats sent på söndag eftermiddag.  
Vi var 7 whiskyentusiaster från Japan, Tyskland, USA och undertecknad från Sverige. Deltagarna denna vecka bestod av 
affärsrelationer till Springbank förutom mig som var stipendiat från SWF/ Symposion och ”ren student”. 

Välkomsttruppen leddes av Ranald Watson, Managing Director för Springbank samt Cameron 
McGeachy, från sales department på Cadenhead’s. För den som inte vet så är Cadenhead en del i 
J.A.Mitchels verksamhet. 

Allt bagage in i bilarna och avfärd till logi på Dellwood hotell. Ett familjeägt hotell i utkanten av 
Campbeltown med lämpligt gång avstånd till Springbank och butiken Cadenhead’s. 

Jag, Sverker, tog initiativet att introducera mig själv och bjöd på äventyrets första dram.  
Den enda blandwhiskyn under veckan, men en intressant sådan, Spirit of Freedom.  
Jag beställde den genom Cadenhead’s som levererade på plats. Etiketten skvallrar om kopplingen till 
EU och det faktum att skottarna till 62% valde att stanna i EU.  
Flaskan innehåller whisky från 62 destillerier. Deltagarna kan intyga att smaksensationen inte steg i 
takt med antal ingående whisky, vi fick dock skölja ner med en 30 årig Springbank  
Siffran 62 skulle nog också vara ett signum för hur många dram man konsumerade under veckan. 
Ribban var därmed lagt för den fortsatta veckan. 

Dag 2-4 inleddes med uppstigning 06:45. för att hinna med den Skotska frukosten som serverades 
07:15. Sedan promenad till destilleriet för att bli tilldelad dagens arbetsuppgifter. 
Normalt indelades “studenterna” i 2 arbetslag som deltog i ordinarie arbetsuppgifter på destilleriet. 
Mältning, Mäskning, Destillering, Fattappning, Buteljering samt coopering (underhåll av fat).  

På samtliga arbetsstationer så mottogs vi av personal som på pedagogiskt sätt förklarade de olika 
arbetsmomenten. Samt förklarade både med stolthet och med intresse varför Springbank fortfarande 
gör sin whisky på i stort sett identiskt sätt idag som vid destilleriets start 1828. Detta är helt unikt att 
alla produktionsprocesser görs ”on-site”.  

Varje dag så kom nyckelpersoner från marknadsavdelning, försäljning, produktion 
”förbi” och avslutade med en mindre MasterClass eller lagerprovning. Sedan var 
arbetsdagen slut vilket innebar att nattskiftet började med middag, night cups och 
kompletterande ”masterclasses” och social samvaro inte minst. 

Efter den här upplevelsen kommer jag att värdera Springbanks produkter än mer, 
när jag vet vilken passion som varje anställd lägger i sin arbetsinsats. Deltagande i 
skolan kan varmt rekommenderas för en ”whiskynörd”. 

Ett stort tack till såväl SWF som Symposion, som gjorde det möjligt att få uppleva 
detta. Jag vandrar fortfarande på moln och väntar på att få dela med mig av 
läckerheterna som jag burit hem med varsamhet. 
Jag tog över 500 foton så många kommer att bli tvungna att ”genomlida” mina 
bildspel , kanske några i nästa kvartalsbrev. 
                             

Sláinte /    Sverker Ehn 

 



Convention går till havs  
Lite repetition 
Årsmötet sker den 31 aug före Whisky Convention på Cinderella. 
Samling 16:00 för ombordstigning. De som inte vill åka med på Cinderella kan gå av 
innan avgång.  

Det kommer att finnas en samlad ”reception” där klubbarna hämtar sina biljetter. 
Ombordstigning 17:00 för icke årsmötesdeltagare.  
18:00 startar själva Convention i Melody. 

Ni har alla möjligheter att uppgradera hytter och måltider fortfarande. Vill ni komplettera med deltagare så ring 
Viking Line på 08-452 40 20 eller maila specialresor@vikingline.com 

Jag hoppas att vi syns på Conventionkryssningen 31 aug, det är en spännande nyordning som vi alla skall utvärdera 
och se hur den kan förvaltas och utvecklas inför kommande år.  

 
Årets Whisky Krog 
I år kommer INTE årets whisky Krog att utses på Convention. Omröstningen startar 20 juli och pågår hela augusti och 
september. Ceremonin kommer istället att avhållas på den vinnande krogen under oktober genom att en delegation 
från SWF besöker krogen som själv får utforma tilldragelsen på bästa sätt. Tillvägagångssättet är i övrigt densamma 
med några modifieringar. Ni får ett antal nominerade krogar nedan att rösta på, en röst per person. Styrelsen har 
20% av rösterna baserat på fakta om krogarna. Som tidigare är det fullt möjligt för en krog att vinna utmärkelsen mer 
än en gång. En nymodighet är att vi tar emot nya nomineringar under omröstningen om vi bedömer dom som seriösa 
och värdiga epitetet Whisky Krog, alla skall ha en fair chans.  Nya nomineringar anmäls till   ordf@svenskawhisky.se 

 

Röstning  SWF_Whiskykrog_2018 

 
En tillbakablick 
Förra året tog Brygghuset i Fiskebäckskil utmärkelsen för andra gången. Det är första 
gången någon vunnit ”priset” två gånger men, Ardbeg Embassy, Bredaryd och Spirit 
of When var hack i häl, alla redan dekorerade och på jakt efter en andra utmärkelse. 

I andra vågen kom klassiker som Akkurat, Skansen och tidigare vinnaren Fox & 
Anchor i Karlskrona. Eskilstuna Öl och Whiskykultur stack också ut hakan.  

I startfältet finns både tidigare vinnare och hittills odekorerade krogar. 
Churchils Arms har synts förut, uppstartad av inte mindre än Calle Ankarcrona en 
välkänd profil i bl.a. Bishoparms sfären.   

Skidåkarna framhåller Gustav Grill i Sälen, jag kan själv intyga att där finns 
maltkunskap. Har varit med förr men vallan har inte räckt. 
  
Alberts håller whiskymässa i Trollhättan och har många fans.  

Man in the Moon  i Sthlm brukar locka en och annan MasterClass, med i utmaningen 
för första gången. 

Speakers Corner Landskrona har en gedigen whiskymeny att läsa på webben. Inte 
vunnit tidigare men regionen är whiskystinn, finns det stöd? 

Saddle and Sabre… say no more, gillar man bourbon så är man rätt ute, 
har tidigare tagit hem utmärkelsen, hur stark är Bourbon intresset ?. 

Bishop i Malmö Gustav Adolfs torg där ”Maja” är en stor personlighet har tidigare 
fått priset men borde vara redo för revanch.  
 

 

Akkurat 

Alberts Kök Trol lhättan 

Ardbeg Embassy Sthlm 

Bishop Arms GAT Malmö 

Bredaryds Wärdshus 

Brygghuset Fiskebäckski l 

Churchil Arms Sth lm 

Eski lstuna Öl & Whiskykultu r 

Gustav Gril l och Bar i Sälen 

Hotell Skansen Öland 

Man in the moon Sth lm 

Sadd le & Sabre Sthlm 

Speakers Corner Landskrona 

Spirit of Hven 

The Fox & Anchor Karlskrona 

mailto:specialresor@vikingline.com
mailto:ordf@svenskawhisky.se


Utbildning 

Provningsledarkurs 
Provningsledarutbildning (steg 2) blev inställd i maj p.g.a av lågt deltagande. 
 
Nytt datum är 12-14 oktober på Mackmyra  
 
Programmet 
-------------------- 
Ankomst Fredag efter lunch 
Besök på ursprungliga Mackmyra 
Seminarium hela lördagen på Mackmyra Whiskyby 
Studiebesök destilleriet 
Uppsummering Söndag fm  
Hemgång Söndag lunch 
 
 
 
 
Du kan nu anmäla ett konkret intresse att delta i Gävle.  
Sverker håller i trådarna jämte undertecknad.   Maila:  utbildning@svenskawhisky.se 
 
 
 

 

 
Euan Mitchel, väl känd från Arran Distillery i Lochranza 
låter hälsa alla SWF:are att det snart står ett nytt 
destilleri färdigt på Arrans sydspets. 

Han bjuder in till medlemskap i ”The Lagg Cask Society” 

Ett fatägarskap som är lite mer än bara att köpa ett fat. 

Ett antal förmåner vid besök ingår. 

 För tillfället är det Bourbon Barrel (200l) som är till salu. 

Kostnaden är £ 6.000 för ett fat med medlemskap. 

http://www.laggwhisky.com 

!  

 

Nyheter och aktuellt från våra 
Importörer, agenter, sponsorer och andra whiskyvänner 
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The Lagg Cask Society 
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Äntligen!!  
I klassisk Fylking-stil tänkte vi ropa ut vår lycka.  
Sommaren kom på bred front men vi fick inte behålla den till midsommar.  
Det hindrar dock inte mig att komma ut på sjön. 
Ett bra strandhugg kräver lite godis.....   

Nu i juni så hr vi släppt en hyfsat stor hög med sagda godis.  
Det är en blandad bukett med olika typer av whisky och även i olika prisklasser. Detta är 
som vanligt väldigt spännande.  
Häng med och ta en titt på nyheterna som kommer!  
 
Port Askaig har hittat hem till Clydesdale goa hyllor. 
14 åringen gick åt som smör men det finns kvar 8yo, 19yo och 100 proof.  
Vilket destilleri som levererar den här single malten är en hemlis och döpt efter hamnen på Islays östra sida i sundet mot Jura, 
vackert som bara den. 
 
Elements of Islay Lg9. En specialbuteljering på en halvlitersflaska vi fått från kamraterna på Speciality Drinks. Du hittar den i 
många butiker runt om i Sverige och kan också beställa den  40271 Lg9,EOI,57.6% 698:-  
 
Nyss släpptes också följande som finns att beställa om ni är snabba. 
Oc5 – 1789kr  &   Cl10  - 639kr &   Lg8 - 879:-  
 
Ar10 -  sålde tyvärr slut i ett nafs 
 
Det börjar bli en tradition att i slutet av juni åka till det otroligt vackra Box Destilleriet. 
Så även i år kommer vi på deras whiskyfestival. Vi kommer givetvis att ha med oss en rad intressanta sorter och vi är 
övertygade om att det kommer bli en fantastisk helg.  
Vi syns väl i trakterna kring Kramfors 29-30 juni !  
 
Vi tror att vi med detta utbud kommer att kunna skapa förutsättningar för en riktigt bra sommar.  
Om nu vädret håller i sig så kommer i alla fall jag att vara lycklig.  
För att få en passande Gin Tonic i värmen så har vi också fantastisk gin, se www.clydesdale.se/gin 
  
Sommaren är räddad!    /  Tjing! 

 
Tack alla underbara kunder. 

 
     Thomas                 Tina                    Robin                 Micke               Stefan 

http://www.clydesdale.se/gin


PAUL JOHN BRILLIANCE 46%
84956-01, BS | 579 kr
En helt orökt whisky lagrad på bourbonfat 
i 3–5 år. Receptet bygger på inhemskt 
sexradigt korn som odlats vid gränsen till 
Himalaya.

PAUL JOHN EDITED 46%
82119-01, BS | 596 kr
Edited är en bourbonlagrad whisky som 
har ett litet inslag av rökt malt. Torven har 
importerats från Skottland och mält-
ningen gjorts på plats i Indien. Receptet 
bygger på sexradigt indiskt korn från 
Himalayas sluttningar.

PAUL JOHN BOLD 46%
83260-01, BS | 619 kr
Den första 100 % rökiga whiskyn från Paul 
John. Torven har kommer från Islay och 
mältningsprocessen har utförts på John 
Distilleries anläggning i Goa. Sexradigt 
korn från Himalayas sluttningar i receptet. 

SINGLE CASK
Utöver Flagship- och Select Cask-serierna buteljeras även små volymer singelfat. Dessa är mycket  
eftertraktade och släpps oftast endast till en utvald marknad.

PAUL JOHN SINGLE CASK PEATED, CASK #819 60,7% 
83309-01, BS | 1 292 kr
En buteljering av ett enda fat på mäktiga 60,7%. Whiskyn är 100 procent rökig singelmalt, ofiltrerad och ofärgad. Endast  
ett fåtal flaskor finns tillgängliga. Kornet har odlats vid Himalayas sluttningar i Punjab och mältats med torv från Islay.

Har du provat indisk whisky? Då kanske du tillhör en  
ganska stor grupp människor som lovat sig själva att 
aldrig göra det igen. Men du kan också tillhöra en liten 
skara som vet att just indisk whisky kan vara alldeles 
fantastisk. Den indiska whiskyns förvandling från synner-
ligen tveksam alkohol till storartad  kvalitet är remarkabel 
och singelmalten Paul John, från delstaten Goa, räknas 
till de allra främsta.

Den 11 juni lanseras inte mindre än sex whiskysorter 
från detta spännande destilleri.

PAUL JOHN – Indisk whisky som erövrar världen

SELECT CASK-SERIEN
Select Cask-serien består av två olika cask strength-whiskies. Naturligt färgade och utan kylfiltrering.

PAUL JOHN CLASSIC  
SELECT CASK 55,2% 
80133-01, BS | 758 kr
En helt orökt whisky som lagrats på refill 
bourbonfat och buteljerats utan kylfiltre-
ring. Malten är sexradigt korn från Punjab 
i norra Indien.

PAUL JOHN PEATED SELECT CASK 
55,5%
82269-01, BS | 788 kr
En ofiltrerad ex-bourbon-buteljering på 
fatstyrka. Kornet har odlats i Norra  Indien 
och mältats i Goa med importerad torv 
från Islay.

FLAGSHIP-SERIEN
Paul Johns instegsserie består av tre olika whiskies som buteljeras vid 46%, naturligt färgade och 
utan kylfiltrering.

Mer info om Paul John hittar du på 
symposionhot.com



 
Nyheter från Diageo & Micke Lundén 
Vi tillönskar samtliga Whisky-vänner runt om i riket en skön sommar!! 
 
 
 

Knockando 15YO   43%  
Fasta sortimentet lansering 1 september 
Artikelnummer: 535-01 
Pris: 499 kr 
Dubbellagrad på ekfat i minst 15år.  
Europeiska ex-sherry ek fat och amerikanska ex-bourbon ekfat  
 
Knockando grundades år 1898 och ligger i byn med samma namn 
Uttals ’Cnoc-an-dhu’ och betyder ”Little black hill” på gaelic. 
 
 
 

Singleton 18YO   40% 
Tillfälligt sortiment exclusiv lansering 17 augusti 
Artikelnummer: 11838-01 
Pris: 699kr 
Traditionell Pot-still destillering 
 
Under 1890-talet ökade handeln markant med Skotsk whisky och då 
etablerades Dufftown’s sjätte destilleri av Peter MacKenzie och Richard 
Stackpole. Destilleriet fick samma namn som stadens nya namn. 
Det historiska namnet på Dufftown var Mortlach.  
Tillsammans gjorde man om en gammal kvarn och producera en whisky 
så populär att den överlevde 1889 års whisky crash.  
Destilleriet tvingandes stänga under US Probhibition act of 1920, men 
återupplivades 1933 av Arthur K. Bell.  
Några år senare tvingades de igen stänga under andra världskriget p.g.a. 
ransonering av korn, men producering återupptogs redan 1947 och 
pågår än idag. 
 

Mikael Lundén 

Senior Nordic Brand Ambassador Whisky & Rum 
Diageo Reserve 
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Berntson Brands AB 
Bushmills 16 & 21 single malt är klart lysande stjärnor! 

Old Bushmills Distillery grundades redan 1608 i en tid då man 
ännu inte visste om jorden roterade runt solen eller tvärtom. 
Galileo Galilei skåda ut i natten för att finna nya planeter och 
stjärnor. Många år har förflutit sedan dess och vi kan stolt 
meddela att Bushmills 16 Year Old Single Malt och Bushmills 
21 Year Old Single Malt tog hem flera prestigefyllda priser på 
En öl & whiskymässa i Göteborg under våren.  

Vinnaren i klassen Single Malt 13-17 YO blev Bushmills 16 
Years Old Single Malt och någon minut senare meddelades det 
att Bushmills 21 Years Old Single Malt tog guld i klassen Single 
Malt 21 YO. Inte nog med det, 21-åringen blev även utsedd till mässans bästa whisky. 

ears and over, stämningen ökade till ett jubel från åskådarna. Crescendot nåddes när mässans bästa whisky skulle 
presenteras och Bushmills 21 Years Old Single Malt fick ännu en gång göra entré. Det hör inte till det vanliga att två 
irländska single malt whiskeys slår ett 100-tal skottska motsvarigheter på fingrarna med god marginal och med 
flaggan i topp. 

När budet att Bushmills vunnit dessa tre prestigefyllda pris nådde Nord Irland var Bushmills Distillery inte sena med 
att belöna den svenska whiskymarknaden genom att tillföra extra flaskor av dessa två single malts: 

 
Bushmills Single Malt 16 Years Old           Nr: 82098     749 kr      700 ml   40% 

Bushmills Single Malt 21 Years Old            Nr: 82884   1499 kr      700 ml  40% 
  

anCnoc gör rökigt återtåg 
I anCnos rökiga whiskys så använder man torv från de skotska 
högländerna vilket ger en mycket finstämd rökighet i whiskyn som 
mer påminner om lägerelds rök än tjära. Snyggt balanserad rökighet i 
vacker samklang med citrustoner och sötma är grunden för de 
whiskys som anCnoc nu gör återtåg på den svenska whiskymarknaden 
med.  

I höstas kom anCnoc Peatheart att bli en given vinnare på En Öl & 
Whiskymässa i Göteborg där den vann pris som bästa non age 
statement whisky upp till 12 år. I Skottland hade man några lådor kvar 
av de tidigare utgåvorna av anCnocs rökiga whisky och då blev den 
Sverige en självklar destination för dessa. 

AnCnoc Peatheart Batch 1   Beställningssortimentet  Nr: 40127    549:- 700ml  46% 

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. 

 
Så det är med stor glädje vi nu kan återlansera följande rökiga whiskys från anCnoc: 

anCnoc Rascan  11.1 ppm     Beställningssortimentet Nr: 8290701  599 kr  700ml   46%   

anCnoc Stack      20 ppm        Beställningssortimentet Nr: 8536701  549 kr  700ml   46% 

anCnoc Cutter 20,5 ppm       Beställningssortimentet Nr: 8290901  599 kr   700ml  46%   
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Old Pulteney: 

Med vind i seglen och med kompassen riktad 
nord öst så hoppas vi snart kunna lansera 
Old Pulteney Stroma Malt Whisky Liqueur 
genom Systembolagets 
beställningssortiment. Den har länge varit 
uppskattad på whiskymässor runt om i 
Sverige och vi känner nu att det börjar bli 
dags att låta fler få chansen att prova denna 
söta skönhet. 

 

 

 

Speyburn: 

Med ett nytt utseende och förpackning har fler konsumenter fått upp ögonen för 
Speyburns trotjänare Speyburn Bradan Orach Single Malt Whisky. Vätskan är 
dock samma snygga Speysidewhisky som har ett stort antal fans i Sverige. 

 

Speyburn Bradan Orach   Beställningssortimentet Nr: 20482    700ml  289:-   40% 

 

 

 

 

 

 

     
     Med Vänliga Sommarhälsningar 
 
     Martin Tjäder 

     Brand Ambassador Spiri ts  
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Trevlig sommar! 

Jag vill önska er alla en riktigt fin sommar och stort tack för denna säsong då jag 
träffat många av er ute på mässor eller klubbprovningar runt om i landet. Hör 
gärna av er om ni har frågor om vår whisky eller vill boka in mig för en provning 
framöver, har många trevliga provningsupplägg som brukar vara uppskattade runt 
om på klubbarna.  

Vinnare av förra Kvartalsbrevets Quiz  blev Thomas Palmér från Norrköping som 
var snabbast med sitt svar GLENBURGIE. 
Thomas har förärats ett set med glas av undertecknad. 
Nästa Quiz följer nedanför min produkt lansering nedan.  
snabbast till svar på min mail olof.noreus@triggur.com gäller 
 

Sköt om er, 

Olof Noreus 
Whisky Brand Ambassador, Pernod Ricard Sweden.  

 

Nyheter på ordinarie hyllan från Pernod Ricard: 

 
Miltonduff 15 yo  
Nu lanseras en av hörnstenarna i Ballantine’s klassiska blend, Miltonduff 15, som 
Single Malt. Whiskyn som har lagrats i minst 15 år finns nu i Systembolagets ordinarie 
sortiment. 

Efter 190 års erfarenhet av att skapa klassiska och prisvinnande blends presenterade 
Ballantine’s en stor nyhet i december med Single Malten Glenburgie 15  

Efter den stora framgången med Glenburgie 15 i Sverige är det spännande att nu lansera 
nästa 15-åriga Single Malt från syskondestilleriet och grannen Miltonduff, där frukten får 
sällskap av en trevligt sträv kryddighet med milda lakritstoner och en lång varm finish 

 
Miltonduff 15yo  40% 

Beställningsnummer på systembolaget: 318  

Pris: 399kr för 70cl 
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J.P. Wiser’s 10yo Triple Barrel 

 
Från det äldsta ännu aktiva whiskymärket i Kanada kommer nu en tioårig, trippellagrad whisky till Sverige. 
Nyheten, som har mjuka, karamelliga toner och nyanserat kryddig karaktär, finns nu på Systembolagets ordinarie 
sortiment  

En rund och välsmakande whisky som lagrats under minst tio år på tre sorters fat för att 
uppnå en komplex och nyanserad smak, nya amerikanska ekfat, amerikanska 
bourbonfat och kanadensiska whiskyfat.  

Vi är mycket glada över att för första gången lansera en kanadensisk whisky i Sverige. 
Denna tioåring passar perfekt en ljummen sommarkväll och har en smak och karaktär 
som gör att den även passar bra i många cocktails - en riktigt trevlig kanadensare, mjuk 
och välbalanserad med honung, vanilj och karamell. Mjuk eftersmak av äpple, päron, 
torkad frukt och nyanserade kryddor. 

Whiskyn är buteljerad på PET-flaska  

J.P. Wiser’s 10 Years Old Tripple Barrel    40% 
 
Beställningsnummer på Systembolaget: 422  

Pris: 229kr för 70cl 

 

 
QUIZ Nr 2 
Här kommer en vacker vy från ett annat Pernod Ricard destilleri. 
En ledtråd kan vara att tänka naturligt! 
först till kvarn, rätt svar till  olof.noreus@triggur.com 
 

 

Mvh 
Olof Noreus 
Whisky Brand Ambassador 
Pernod Ricard Sweden 
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Bästa whiskyälskare 

Vi vill önska er en härlig sommar och ett sätt att njuta sommaren lite extra är 
ett besök hos oss i Mackmyra Whiskyby. Därför vill vi ge er SWFs medlemmar 
fria destilleriturer hela sommaren. Uppge ” SWFsommar18” vid bokning via 
www.mackmyra.se eller kundservice@mackmyra.se.  
 
Som extra krydda på moset har vi också hållit på några flaskor av vår senaste 
buteljering – Moment Svensk Ek, till er. Ni når de få flaskorna via systembolaget art.nr:40242-01, skynda det finns 
bara ett par hundra kvar. 
 
Njut sommaren och varmt välkomna till Mackmyra Whiskyby! 
Bästa hälsningar, 
Patrick Björsjö 
 

MOMENT SVENSK EK 2008 
Volym: 70 cl 
1st fill svensk ek, 100L 
Alkoholhalt: 42,0 % 

Master Blender:  
 
Angela D’Orazio 

 

 

Moment Svensk ek 2008 är en elegant whisky som 
lagrats på 5 st 100-litersfat av svensk ek. Här möts 
vanilj, rostad ek, tobaksblad och toner av smörkola. 
Utgåvan är begränsad till endast 761 exemplar som 
destillerades på Sveriges nationaldag 2008 och 
buteljerades i april 2018 

DOFT 
Fruktig, smörig och ekig, med kolakakor, choklad, päronkola, mandelmassa och ingefära. En ltt sälta med toner av roquefordost 
 
SMAK 
Fruktig och kryddig med en mjuk ekig- het. Kryddig rostad ek och tobaksblad med smörkola och vanilj, krämig och medelfyllig. 

 
  

MACKMYRA 
SWEDISH SINGLE MALT WHISKY 

EXPLORERS 
IN WHISKY. 
THE SWEDISH 
ORIGINAL 
SINCE 1999 

mAck:myrA 
SVENSK WHISKY 

Vi h<Jr foljt våra drommar och skapat den svenska 
maltwhrskyn Vr trllverkar den på vårt eget satt. med 
lokala råvaror och helt utan tillS.Jtser Resu ltate t har 
sc1tt Sverige på den mternat1onella whiskykartan 
Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser for livsnjutare 
och nytankare. Valkommen till Mackmyra Svensk Whisky 
www.mackmyra.se 

http://www.mackmyra.se/
mailto:kundservice@mackmyra.se
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCtteMi67aAhUCQJoKHTdICFsQjRx6BAgAEAU&url=http://news.cision.com/se/mackmyra-svensk-whisky/i/mackmyra-logo-72-dpi,c1523291&psig=AOvVaw0xkfEOkdbqR1nDfpBTFsMG&ust=1523394014951106


 
 

 

GLAD MIDAIKSOMMAR  
ALLA WHISKYVÄNNER! 
TACK FÖR ALL RESPONS RÖRANDE ISLE OF LIME MIDAIK.  
Midaik verkar ha fallit er i smaken. Vi har fått flera positiva reaktioner och sedan releasen den förste juni har 
nu drygt 40% av hela lagret lämnat Systembolagets hyllor. Fler och fler butiker plockar också in flaskorna till 
sitt lager. Verkligen roligt tycker vi. 
 
Om du mot förmodan missat släppet så hittar du vår ekologiska whisky på 
 Systembolaget under artikelnummer 3305702. 

 

GUIDNINGAR PÅ DESTILLERIET I SOMMAR.  
Sedan några dagar är sommarens guidade turer igång. Varje tisdag, onsdag och torsdag kl 11.00 visar 
Marek, vår eminente guide runt på destilleriet. Turen tar en dryg timme och det hela avslutas för den som 
så behagar (och har åldern inne) med smakprov av vår whisky.  
Du bokar guidning hos Turistföreningen i Visby och Romabokningen eller på nätet via Destination 
Gotlands bokningsportal.
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Cecilia på Stellan Kramer berättar om en unik Loch Lomond 17 YO ORGANIC  
Finns i butik på Systembolaget.   699 kr    54,9%,      nr 40249. 

 

 
 

Spännande samarbete mellan Loch Lomond Distillery och golftävlingen The Open! 
 
Loch Lomond har efter ägarbyten och en historia där man med innovativa produktionsmetoder 
avvikit från det traditionella övergått till en satsning på premium produkter inom Single Malt. 

Man har skrivit ett femårigt sponsor avtal med The Open (British Open), världens största och mest 
berömda golftävling och även ett individuellt avtal med Colin Montgomery, en av världens mest 
segerrikaste och högst rankade golfare och därtill också en äkta Skotte. 

 
Det händer mycket runt Loch Lomond Distillery just nu! Är din 
klubb intresserad av att prova Loch Lomond prisbelönta whiskys så 
kommer vi gärna till er och håller en provning med erfarna 
provningsledare.  
 
Kontakta gärna    cecilia.martenson@stellenkramer.se  

Mirakel från 
Skottland 

\ ~c r:-
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Ekologisk 17 YO Loch Lomond 
Single Malt 
699 1-r. ~.! 9% rr .!0249 

"Miraklet från Skottland" skriver whiskygurun 

Henrik Aflodal (Whisky&Bourbon nr 38 201 8) 

om whiskydestilleriet Loch Lomond som 

gör en unik whisky ingen annan i Skottland 

kan göra. 

Inte nog med det, redan för 20 år sedan 

började Master Blender tillverka single malt 

med ekologiska metoder_ Resultatet 

lanserades den 18 maj på Systembolaget -

Loch Lomond Single Malt 17 YO 
Organic. 

Framställd på ekologiskt korn, lagrad 17 år 

på amerikanska bourbon fat och buteljerad i 

fatstyrka (54,9%). En rikt ig raritet med 

härliga smaker av tropisk frukt som ananas, 

mango och kiwi samt en hint citrus. Långt 

avslut med inslag av fat, ingefära och 

kryddnejlika. 

mailto:cecilia.martenson@stellenkramer.se


 

                        Sláinte!  Cecilia 

 
 
 

Pär Caldenby påminner om Sherry Quarters      

 

Om ni är snabba så finns det kvar ett 50 tal flaskor… skynda!  
 

 

Smögen Sherry Quarters ,   
Beställningssortimentet   Nr 40237    870 kr   500 ml   61% 

 

Whisky & Bourbon  –   
ert framtida klubbmagasin? 
Magasinet Whisky & Bourbon har huserat på den 
svenska whiskyscenen som eget magasin sedan 2009, 
dessförinnan var Whisky & Bourbon en sektion i Livets 
Goda, Sveriges främsta vinmagasin.  
 
Som namnet antyder så är fokus i Whisky & Bourbon 
riktat på whisky, bourbon, men även öl och andra 
drycker med högre alkoholprocent. Några av landets 
mer kunniga och respekterade profiler tar dig med in i 
denna värld av godsaker.  
 
I varje utgåva har dessutom SWF en egen krönika och 
Anders Melldén gör kontinuerligt nedslag och 
reportage om Svenska Whiskyförbundets klubbar 
runtom i landet. 

 

Whisky & Bourbon utkommer med minst 4 tryckta utgåvor per år, samt flertalet digitala specialtidningar. 

Är ni intresserade av att ha Whisky & Bourbon till er klubb och dess medlemmar?  

Kontakta Christoffer Enquist på      christoffer.enquist@livetsgoda.se 

 

mailto:christoffer.enquist@livetsgoda.se


 

 

Till klubbens jubileum eller annat festligt tillfälle 

 

En god malt kräver god musik 

Dreams of Drams 

 

Skottlandsresor 

Skottlandsresor 

Jag har många års erfarenhet av gruppresor till 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 Bacardis 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       

 

 
 

Gott fortsatt whiskyår önskar Svenska Whiskyförbundets styrelse    
 
Vid pennan Peter Borg / ordf                ordf@svenskawhisky.se 

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