
 

       

KVARTALSBREV 30 

2018 -3                för SWF styrelse 

    Peter Borg 
                Ordförande 

 

Förbundet representerar idag 218 klubbar med 9606 enskilda medlemmar 
Nya klubbar:  

Clan McGregor i Västervik, Horn Hycklinge WS strax söder om Linköping, Väddö WV i Roslagen en mil norr om Stockholm, Barrelheads i Sthlm. 

 

Hello Whisky Lovers 
Som ni förstår så är jag kvar som ordförande ytterligare ett år, ett ärofullt förtroende från senaste årsmötet. 

 

Snart dags att gå i ide, kanske med en värmande dram för att hålla borta vinterkylan. Personligen tror jag att tredje 

kvartalet är den mest aktiva tiden för whiskyentusiaster. Skottlandsresorna är många och det sker en språk-

förskjutning mellan det Gaeliska och det skandinaviska språket i Skottland. Undertecknad for med sin klubb på den 

traditionella varannan års resan för att besöka destillerier, företrädesvis de som lagrar klubbens fat, men också för 

att spela golf. Dornoch Castle blev basläger för en vecka. En målsättning var att träffa två yngre entusiaster, The 

Thompson Brothers, som startat upp destilleriet på bakgården till pappans hotell. Kapaciteten var inte stor och 

utrymmet spartanskt men entusiasmen och experimentlustan var stor. I dagarna flyttar dom till nya lokaler med stor 

framtidstro. 

 

Lite kuriosa: Dornoch är det namn som används i Whisky Regulations för att ange hur en korrekt etikett skall se ut. 

 

                      

     En panna i ”Smögens” storleksklass,  i ett trångt containerlager hittar vi Sláinte’s fat -  Philip and Simon - 

 

En priviligierad uppgift är att besöka medlemsklubbar. I oktober fick jag förmånen att besöka västkusten och en av 

våra ”tjej-klubbar”, Midgirls. Jag var ombedd att berätta om SWF och att hålla en provning på Norra Hamnen 5 i 

Lysekil. En fantastisk miljö precis nere vid vattnet i den krog som tidigare whiskykrogsvinnaren Reine Patriksson varit 

med att skapa på andra sidan vattnet från Brygghuset räknat. En fantastisk kväll med dessa damer ute i havsbandet. 

Ulla Lundwall och Berith Larsson är två galjonsfigurer som varit aktiva i våra utbildningsprogram dessutom. 

Provningen kom att handla om John Duff och de destillerier han var med att bygga upp för att växla över till ett 

kärleksdrama som spirade på John Duffs Longmorn för att sluta med Nikka i norra japan. 



 

Convention 

En annan aktivitet efter sommaren är naturligtvis Årsmötet och Convention 

som denna gång gick till havs med Cinderella. En viss förvirring blev det detta 

år då många slentrianmässigt räknat med Convention på Nackamässan. 

Beslutet att lämna Nackamässan var delvis påtvingat då Fazer Café inte var lika 

samarbetsvilliga men det låg i tiden att ta nya grepp, något som efterfrågats av 

medlemmarna. Nu kastade vi loss med Cinderella sista fredagen i augusti och tyvärr tappade vi en del klubbar som 

hade långsiktig planering som kolliderade med just det datumet. Inte minst saknade vi Hans Lilja och WAS som var 

ursprunget till SWF och Convention. Hans L med klubb var tyvärr bokade på annan resa sedan länge och fick avstå.   

Resan blev mycket lyckad med stor support från Viking Line. Ett särskilt tack till Katarina Kneck som med ett stort 

leende följde med ombord och var oljan i maskineriet. Och naturligtvis till Anders Norström, Susan Stenström och 

Robbe Jörfalk som fick det att hända. För er som inte var med så kan jag berätta lite hur det förlöpte. 

Direkt när färjan anlöpte på fredag eftermiddag klev alla årsmötesdelegater 

ombord och Årsmöte hölls i Conference avdelningen med Anders Gjörling som 

ordförande i mötet. En synnerligen god dram bjöds det på enligt tradition. 

Någon timme senare steg övriga ombord för att snabbt lasta av väskorna i hytten 

och bege sig till Melody, det s.k. Caféet med plats för drygt 250 personer.  

Av orsaker jag nämnt blev vi inte ens 200 men det var mer än väl för att 

genomföra den traditionellt omfattande whiskyprovningen som Anders Norström 

och Robbe Jörfalk planerat.  

Anders Gjörling var konferencier även i år dock med en något mindre kostym 

dock inte så att kilten krympt. Anders deltog utan sitt musikergäng och underhöll 

med gitarr mellan inslagen, fina dryckeslåtar och bra historier som vanligt. 

En ny styrelse presenterades där Robbe Jörfalk från Glömsta gick in istället för Anders Norström och Peter Morén 

från Kornet i Norrköping gick in istället för Hans Edenwall, Karlskrona. Både Peter och Robbe har figurerat i 

arbetsgrupperna inom SWF. Susan Stenström som kom in förra året i styrelsen blir tillsammans med Robbe den 

naturliga projektgruppen för kommande Convention som redan är under planläggning. Hans Edenwall lämnar alltså 

styrelsen liksom Sverker Ehn som dock fortsätter tills vidare som ansvarig i arbetsgruppen utbildning.    

             

Anders Gjörling                         Robbe Jörfalk                                 Peter Morén                            Susan Stenström 

 
Fortsatt avverkades de olika glasen med godsaker från våra branschdeltagare/generalagenter och först ut bjöd  

Micke Lundén och Diageo på en 40 YO Talisker, en galant inledning. Ett annat minnesvärt framträdande var 

introduktionen av Glenfiddich Project XX med Pontus Bontegard i polarutrustning som var en tribut till  

Glenfiddich Winter Storm som Hans Just bjöd på i den speciella SWF baren senare på kvällen.  



 

Så här såg uppställningen ut under provningsframträdandet 

1   Diageo Talisker 40 YO Mikael Lundén  

2   Ian Macleod Glengoyne Balbaina Jim Fredrickson  

3   Moet Hennessy Glenmorangie 19 YO Carl-Oscar Linder  

4   Arcus Jura the Paps 29 YO Risto Tuomainen  

5   Beam Suntory Ardmore 20 YO Erik Jansson  

6   Symposion Nikka  Yoichi Single Malt Sayumi Oyama  

7   Symposion Caol Ila 1996 Single Cask Jonas Tonell  

8   Five Eyes Old Pulteney Joakim Lindmark Gordon & MacPhail Viking Line edition 

9   Bacardi Aberfeldy 16 YO Madeira Erland Gunnarsson  

10  Hans Just Glenfiddich Project XX Pontus Bontegard  

Vidare under kvällen utdelades Symposions Stipendium till Mattias Johannesson för sina insatser att utveckla 

intresset för Whisky inom så väl SWF som i lokala Whiskyklubbar och branschrelaterade intresseområden. Mattias 

får därmed tillbringa en arbetsam vecka på Springbank, Campbeltown för att genom gå deras Whisky School.     

         
            Mattias Johannesson                    ”Winterstorm”             Erland Gunnarsson                   Saymi Oyama      

Efter Provningarna serverades mat i Buffén respektive  À la carte restaurangen följt av öppet hus i SWF-baren med 

Hans Just och Glenfiddich ”Winter Storm”, ett populärt inslag med välfylld bar som följd.  

Dag två genomfördes Master Classes och en minimässa enbart för SWF. Många godsaker fanns att köpa på mässan, 

en del ganska kostsamma men även dom flaskorna strök med som smör i solsken och taxfreebutiken var välfylld.   

Sammanfattningsvis en mycket bra fredag/lördag som gav mersmak. Nästa år seglar vi 30e augusti, notera det. 

Årets Whiskykrog – Vi har en vinnare 
Omröstningen som ursprungligen var tänkt att avslutas i september fick ytterligare lite tid på 

sig och har nu avslutats per sista oktober. Det utkristalliserades 3 starka kandidater på ett 

tidigt stadium, Ardbeg Embassy i Stockholm, Brygghuset i Fiskebäckskil och Bredary Wärdshus 

strax väster om Värnamo. Undertecknad kan tycka att det är lite konstigt att inte Hotell 

Skansen som är aktuell i Guinnes Rekordbok var med bättre i matchen.   

Årets segrare blev för andra gången Charbel Daoud med 

Ardbeg Embassy i Gamla Stan, Stockholm. 

Ett stort grattis från Whisky-Sverige. Tanken är nu att 

vinnande krogen utser ett tillfälle då representanter från SWF 

besöker och delar ut priset på plats, lämpligen med den lokala 

supporterklubben hurrandes i baren 😊😊  



 

Utbildning 

12-14 oktober genomförde vi en lyckad provningsledarutbildning 
med  Mackmyra Whiskyby som bas. Vi har därmed besökt 4 välkända 
svenska destillerier med SWFs steg-2 i utbildningsprogrammet. 
Sverker Ehn var åter Primus Motor med all heder denna gång. 
 
BOX  hösten 2015  (hette det då) 
Hven våren 2016 
Smögen våren 2017 
Mackmyra hösten 2018 
 

 
 
Från Vänster 
Niklas Eriksson - Säter, Peter Borg ordf. & funktionär SWF, Anders Wedebrand – Aros, Staffan Sillén - Nynäshamn, 
Lars O. Flodin - Eskilstuna, Mathias Bernövall - Aros Västerås, Sverker Ehn funktionär SWF och 
utbildningsansvarig, Jerker Björk - Säter (deltog delvis), Thomas Broborn och Hans Karlsson från Westcoast WA 
Trollhättan. 

 
 

Whiskykalendern  

Projektet med att köpa serverkapacitet och funktionalitet hos 
Whiskykalendern för att administrera SWF:s medlemsregister är genomfört. 
En förutsättning för att det skall fungera fullt ut är att klubben tar eget 
administrativt ansvar för sin klubb hos Whiskykalendern. I dagsläget är det 
27 klubbar av 218 totalt som inte registrerat sig som administratör. Dessa klubbar blir separat kontaktade. 
 
I nuläget vill vi att ni själv ändrar era uppgifter på Whiskykalendern och kopierar även oss på SWF, vi koordinerar 
informationen. Så snart vi har alla på plats så behöver ni endast ändra på Whiskykalendern  
 
All övrig option på Whiskykalendern är bara att tacka och ta emot och helt frivilligt. Vi på SWF kommer att utarbeta 
smarta lösningar tillsammans med Whiskykalendern när det gäller klubbnytta.  
 
Observera att det inte är något syfte från Whiskykalenderns sida att tjäna pengar på klubbarnas bekostnad utan den 
kommersiella delen för Whiskykalendern ligger i relation med whisky-branschens aktörer och tilläggstjänster som 
baserar sig på enskilda medlemmars helt frivilliga åtaganden och aktiviteter.  
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https://www.whiskykalendern.se/


 

 

ÅWSS, Åhus Whisky Society Sweden, en SWF-klubb berättar 

Vi har fått in ett bidrag från Åhus Whisky Society Sweden och Bo Wilen berättar om en lite annorlunda klubbaktivitet. 

Fantastiskt kul om vi får in bidrag från klubbar som berättar om sina aktiviteter och kan inspirera andra. 

 

Åhus Whisky Society Sweden har nu fått sina 30 flaskor ur SWF´s buteljeringen 

Loch Lomond.  

Vi har i klubben valt att göra ett lite annorlunda förädlingsarbete och skapat en 

klubbunik ”Family Reserve” baserat just på SWF-buteljeringen. En flaska är 

reserverad för varje de totalt 18 ”familjer” som inhandlat denna fina whisky.               

Vi har tillfört en etikett som markerar ”Family Reserve” och en etikett på längst ner 

på framsidan visar klubbens medlemskort som är en av symbolerna för klubben.  

Varje flaska har också en baksidesetikett med ett personligt motiv. 

På toppen har vi tillfört en ”Neck Hanger” som tydliggör vad som finns i flaskan, 

vem som äger den, när den öppnades och när den tog slut.  

Denna ”Neck Hanger” är självklart tillverkad av Quercus robur, en ek som växte 

upp och fälldes för 300 år sedan. Först blev det ett skepp som höggs upp 150 år 

senare. Ekplankorna blev till ett brudskåp som hittades av klubbens egen 

finsnickare.  

Efter en hel del hemslöjdsarbete och gravering (med laser) blev det så en ”Neck 

Hanger” för denna fina whisky. 

 

Till varje flaska finns också en utförlig redogörelse om Loch Lomond Lake och Loch 

Lomond Distillery. Alla som köpt en flaska har dessutom fått en personlig hälsning 

av Michael Henry, Master Blender hos Loch Lomond Distillery. 

I paketet ingår självklart en pin från SWF och en pin från Loch Lomond. 

 

Som alltid med whisky är det den totala upplevelsen som räknas. Denna whisky 

med alla sina tillbehör blir en upplevelse utöver det vanliga. 

Stort tack till SWF Bottling, Cecilia Mårtensson, Stellan Kramer för prover och 

Kerstin Liljegren, Bilancia för lasergraveringen. 

PS De flesta familjerna har redan smakat på sin ”reserve och alla är överförtjusta.  

En riktigt fin whisky. 

 

17 oktober avrundade vi Loch Lomond då Anders Gjörling presenterade ett paket 

med fin whisky från Loch Lomond. Dessutom en fin lektion i de olika pannorna som 

bidrar till den unika karaktären hos Loch Lomond. Till detta blev det ett par läckra 

tapas som tillagades och presenterades av en egen köksmästare, Mikael Wilén. 

Publikrekord med 65 whiskynjutare – all time high. Detta ansågs vara den bästa 

provningen i klubbens historia – all time best. 

 

 

Många hälsningar från oss i Åhus genom 

Bo Wilén 

Projektledare för klubbens första buteljering 

Provningsledare 2017 – 2018     



 

Nyheter och aktuellt från våra 

Importörer, agenter, sponsorer och andra whiskyvänner 

 

  

 

Den glada hösten är här!  
Jodå, den är ett glädjeämne, hösten.  

Det är mässor och provningar mest hela tiden och det tycker vi är jättekul.  

Vi har en lång lista med spännande nyheter som släppts under oktober.    

 

En av mina leverantörskontakter sedan 1990-talet är Hunter Laing & Co 
Numera har Stewart Laing börjat ta det lugnare och det är sönerna Andrew och Scott 
som styr företaget framåt. Varumärket Old Malt Cask har hängt med under hela den 
tiden och borgar för riktigt god kvalité. För den som spanar nyfiket i listan nedan så ser 
man att det finns två till synes likadana Bowmore, men det är frågan om två olika fat 
som vi har fått möjlighet att köpa. 
 

Old Malt Cask  OMC  (beställningssortimentet) 
 
80571 Bowmore  1996,21y,50%   1679:-  
82723 Bowmore  1996,21y,50%   1679:-  
81290 Blair Athol Sherry Cask,1995,23y,50%   1378:-  
85197 Craigellachie Sherry Cask  2006,11y,50%   919:-  
81873 Mortlach  2008,10y,50%   889:-  
83311 Tamdhu  1999,19y,50%   1198:-  
85178 Benrinnes  2003,14y,50%   989:-  
85866 Balmenach  2004,13y,50%   948:- 

 
85854 Fettercairn  2004,13y,50%   948:-  
85471 Jura Sherry Cask  2006,12y,50%   909:-  
85209 Macduff  1997,21y,50%   1298:-  
85280 Miltonduff  1995,23y,50%   1338:-  
85884 Tormore Sherry Cask  1988,29y,50%   1718:-  
83305 Inchgower  1997,20y,50%  1228:-  
83298 Croftengea  2005,13y,50%   939:- 

 
 

Det finns en egen produktlinje med Grain Whisky som Laing kallar Sovereign  
Åter igen riktigt bra fat som fått en chans att hitta till oss.  
Nu kommer två nyheter från stängda destillerier och ett öppet.  
 
Sovereign  SOV 
 
82974 Cameronbridge Sherry Cask,1991,26y,56.9%   1599:-  
83294 Cambus,1988,29y,45.6%   1789:-  
82903 Invergordon,1972,45y,49.2%   3684:- 
 

Andrew Laing har skapat en alternativ produktlinje The First Editions som är avsedd att 
säljas i Asien men den har fått stor framgång i övriga delar av värden.  
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The First Editions är en samling Singel Cask buteljeringar som buteljerats som Cask Strength. 
Dessa är likt Old Malt Cask väldigt nogrannt utvalda fat, synnerligen goda buteljeringar.  
 
The First EDitions  TFE 
 
85163 Bowmore, 1996, 21y, 52.8%   1749:-  
83297 Laphroiag, Sherry Cask, 2002,16y, 59.5%   2298:-  
80403 Speyside, 1993, 24y, 59.4%   1538:-  
85791 Benrinnes, 1997, 20y, 45.4%   1289:-  
85149 Glen Keith Sherry Cask, 1996, 21y, 57.2%   1458:-  
85440 Fettercairn, 2004, 13y, 59.7%   1098:-  
83293 Jura Sherry Cask, 2006, 12y, 58.9%   1029:-  
83296 Strathmill, 1996, 21y, 56.2%   1398:- 
 

Glöm inte att det fortfarande går att koppla av med en Gin Tonic  www.clydesdale.se/gin 
  

Ingen dålig samling godsaker, men så är det ju som ni vet när Clydesdale släpper nyheter. 

Och då har vi inte berättat om Adelphi  som bl.a. har en Bowmore som klubben HABOST  

recencerade helt lyriskt. 83354 Bowmore Sherry Cask 1997,20y,56.3% 1989:- 

 

Även Meadowside Blending från Donald Hart och sonen Andrew bjuder på godsaker 

Läs mer på vår hemsida 

En mycket intressant produkt som nått oss är Kaiyo, en maltwhisky från Japan som hittat till oss. 

Detta är en maltwhisky destillerad i Japan. Största delen kommer från en känd producent som lär börja på N 😊😊 

Det spännande är att den sedan fått ligga på fat gjorda av Mizunara eken.  

Kaiyo finns nu i två varianter, en som buteljerats vid 43% och en som "cask strength" vid 53%.  

Detta är riktigt roligt och vi är glada att dessa flaskor hittat till Sverige.  

 

Nr 84979  Kaiyo  43.0%   769:-  

Nr 84974 Kaiyo   53.0%   949:- 

 

 

Må så himla gott!  

 

Tjing och tack alla underbara kunder. 

 

 

 Clydesdale AB 

 

 
           Thomas                   Tina                         Robin                  Micke                 Stefan               Magnus                
  

http://www.clydesdale.se/gin
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MACKMYRA 

VINTERGLÖD 
Volym: 70 cl / Alkoholhalt: 46,1 % vol. / Art. nr: 11469 
 

Hösten är här och med det den bästa whiskysäsongen. Känslan av att 

värma sig med en whisky efter arbetsdagen eller höstpromenaden är 

ju svårslagen. Extra bra blir det i år med vår fenomenala 

säsongsutgåva – Vinterglöd. Här har Angela fått till en kryddigt värmande elegant whisky som slutlagrats på 

glöggvinsfat.  

Ni var många som älskade Midvinter och efterfrågat fler produkter finishlagrade på glöggvinsfat. Här har ni 

hörsammats med Vinterglöd 

 

KLUBBWHISKY 
Vi har genom åren fått många andra frågor och önskemål, framför allt ifrån er whiskyklubbar och en återkommande 

har varit ”När ska ni släppa en singel cask från stora fat -  vi vill ha en klubb buteljering”. 
Vi har tagit till oss det och erbjuder nu klubbarna möjligheten att skapa en egen klubbwhisky med svensk Single Malt.  

Vi valt har valt ut de bästa 200-litersfaten till ett välsmakande erbjudande för dig och ditt whiskysällskap.  

Whiskyn är destillerad på Mackmyra Bruk och har lagrats i Bodås gruva under 6-11 år. Ni väljer själva hur länge ni vill 

att whiskyn ska lagras - 8, 12 eller 15 ? Eller kanske buteljera direkt? 

Detta exklusiva erbjudande börjar med en specialprovning i din region eller i Mackmyra Whiskyby för er som vill 

uppleva något alldeles extra. 

 

PROVNINGSUPPLÄGG 

Våra whiskyexperter tar med er på en djupdykning i hur olika whiskyfat utvecklas trots identiska förutsättningar. 

Ni provar ett antal olika fat med samma storlek och cask strength där kvällen avslutas med att ni gör ert fatval. 

Därefter fortsätter den spännande fatresan – ni följer fatets utveckling år för år. 

Varmt välkomna att boka er provning eller besök i Whiskybyn genom att kontakta oss 

tel 026 541 880     kundservice@mackmyra.se  

 

Bästa whiskyhälsningar 

Patrick Björsjö   

https://www.systembolaget.se/dryck/sprit/mackmyra-1146901
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  Nyheter från Diageo & Micke Lundén 
   Tack för senast, Convention på Cinderella var ett lyft. 
                                     Jag hoppas att Talisker 40 åringen var en fin öppning på er provning 

                     Lite nyheter om vårt årliga släpp I den efterlängtade serien ”The Special Releases”  
                             Som många av er känner till så kommer Brora och Port Ellen inte längre att medverka i serien (mer info kommer...) 

 
10 flaskor ingår i ”The Special Releases”  8 flaskor finns på Systembolaget, Singleton och Carsebridge lanseras senare. 

 

THE 2018  SPECIAL RELEASES COLLECTION

 

Från vänster I ordning 
Talisker 8YO 59,4%  Nr 11787   899kr 
The Singleton of Glen Ord 14YO (avakta lanseringsdatum) 
Pittyvaich 28YO 52,1%  Nr 11123 4099kr 
Carsebridge 48YO (avakta lanseringsdatum) 
Caol Ila 35YO 58,1%  Nr 11799  8299kr 
Oban 21YO 57,9%  Nr 11701 5499kr 
Inchgower 27YO 55,3%  Nr 11717  3699kr 
Caol Ila 15YO Unpeated 59,1%   Nr 11707   1199kr 
Lagavulin 12YO  57,8% Nr 11561  1399kr 
Cladach Blended Malt 57,1%   Nr 11712  1999kr 

A YEAR OF FIRSTS. . . 

Talisker 8 YO  Nostalgi… det här var första standardutgåvan på 8år i fatet, från 60-talet fram till 80-talet  

The Singleton Glen Ord 14 YO har för första gången skapat en trippellagrad, gjord i en fyndig  ”fem fats process” 

Pittyvaich 28 YO är den äldsta av tre karaktärer från 1989, alltså den första från ett kortlivat men nu tyst destilleri 

Carsebridge 48 YO är med för första gången i denna serie och den äldsta buteljeringen av Carsebridge (1000st) 

Caol Ila 35 YO är den äldsta buteljeringen någonsin från originaldestilleriet och först som sådan i denna serie 

Oban 21 YO är extra lagrad i ”refill European Oak butts”, den första 21 åringen i serien från detta lilla destilleri 

Inchgower 27 YO är med för första gången, krispig och kryddig med smeknamnet ”the Manzanilla of Speyside 

Caol Ila  15 YO för första gången från en lagring på föryngrade Amerikanska fat och Europeiska bodega fat 

Lagavulin 12 YO dags att bekänna… den här inte först i serien men har fantastisk första klassig karaktär 

Cladach Blende Malt  är den första bland malten från sex av Diageos berömda kustnära destillerier.  

 

                  Mikael Lundén 

                          Senior Nordic Brand Ambassador Whisky & Rum 

                          Diageo Reserve 

 



 

 

 

SKANSEN HOTELL 
 

Tidigare vinnare av SWFs  ”Årets Whiskykrog” tog hem titeln 

 

”Flest sorter av whisky som är kommersiellt tillgängliga” 

 

 

 

Hotell Skansen ligger på Öland i Färjestaden precis på andra sidan bron från fastlandet 

 Utmärkelsen fastställdes den 11 juni 2018 och delades ut i september på plats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T 

 

 

Highland Parks Global Travel Retail Collection 

Veckan efter SWFs event med Convetion på Cinderella satte Highland Parks segel på Cinderella 
 

Nya Global Travel Retail Collection med Viking soul, har lanserat i Norden på Viking Line Cinderella  

Den nya Kollektionen lanserades över två dagar med Martin Markvardsen som värd för två  

”Master Classes” med information och provning till en stor samling inbjudna. 

En mässa hölls följande morgon för att ge ytterligare insikter i Highland Parks Global Travel Retail  

 

Det nya sortimentet tar inspiration från djur som hade stor betydelse för vikingarna.  

Varje produkt visar olika aspekter av Highland Parks särpräglade smakprofil 
Ni hittar flaskorna i bl.a. Viking Lines taxfree men även generellt på taxfree, dock inte på systembolaget 

 

 

 

 

 

 

 

Spirit Of The Bear 1 liter  40% ca 550kr 

Rökig och djärv karaktär från den lokala ljungintensiva torv som är typisk för Orkney 

 

Loyalty Of The Wolf 14Y  1 liter  42,3%  ca 630kr  

Söt och komplex från en långsam mognad i sherryfat av amerikanska ek och ex-bourbon-fat 

 

Wings Of The Eagle 16Y 0,7 liter 44% ca 799kr 

En kryddig och elegant karaktär som främst drivs av sherry-kryddade europeiska ekfat 

 

Viking Pride 18Y 0,7 liter 46% ca 999kr 

En taxfree version av Highland Parks kända 18-åriga och är intensiv och balanserad med en fylligare   

https://www.google.se/imgres?imgurl=http://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_open_graph_image/r0fxu7k3rs4xrgnsvndv.jpg&imgrefurl=http://www.mynewsdesk.com/se/edrington_sweden/images/highland-park-logo-eps-189345&docid=hetNMfDIM9sKyM&tbnid=ZZxxQDfibM9O8M:&vet=10ahUKEwiTy47E3q3eAhUHliwKHZyBAsQQMwg7KAAwAA..i&w=779&h=315&bih=804&biw=1707&q=highland%20park%20logotyp&ved=0ahUKEwiTy47E3q3eAhUHliwKHZyBAsQQMwg7KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.se/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/877334476002643968/aS3g3X7T_400x400.jpg&imgrefurl=https://twitter.com/hpmarkvardsen&docid=r93QJcA-HnugvM&tbnid=JQdDf28CSiRCXM:&vet=10ahUKEwiP8Yur363eAhVIdCwKHbl3AHIQMwg2KAAwAA..i&w=400&h=400&bih=804&biw=1707&q=markvardsen&ved=0ahUKEwiP8Yur363eAhVIdCwKHbl3AHIQMwg2KAAwAA&iact=mrc&uact=8


 

  

 
     Cecilia på Stellan Kramer tipsar om en prisvärd september nyhet 

 
Loch Lomond 15 YO 
framtagen för den svenska marknaden av Michael Henry, Masterblender på Loch Lomond  
Finns i butik på Systembolaget.   459 kr    46%,      nr 514 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loch Lomond Distillery i stark utveckling av premiumwhisky 
 
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. 
 

Som kuriosa till glädje för alla de whiskyälskare som även idkar den 

Skotska nationalsporten golf så har Loch Lomond Distillery skrivit ett 

femårigt sponsoravtal med The Open (British Open), världens största och 

mest berömda golftävling. Man har även ett individuellt avtal med Colin 

Montgomery, en av världens mest segerrikaste och högst rankade golfare 

och därtill också en äkta Skotte. 

 

Glöm inte bort Loch Lomond’s släkting från anrika Campbeltown  

 

Glen Scotia  
Prova gärna Victoriana på drygt 54%  för facila 699 kr ”små partier” 

Aprikoser, lakrtits, honung, apelsin…  perfekt som en avec. 

Tillgången kommer att vara begränsad men den finns i butik i nuläget 

 

PS Är din klubb intresserad av att prova våra produkter så kommer vi 

gärna till er och håller en provning med erfarna provningsledare.  

Kontakta cecilia.martenson@stellenkramer.se                          

 

Sláinte!  Cecilia 
 

mailto:cecilia.martenson@stellenkramer.se


 

 

DORNOCH CASTLE 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

(artikel av Peter Borg ordf) 

 

Under mitt senaste besök i Dornoch träffade jag Laura på bild till höger, denna mycket ambitiösa ambassadör för allt 

som har med Whisky och Dornoch Castle att göra. Här poserar Laura i den alldeles nybyggda provningslokalen i den 

gamla källaren under slottet. Garanterat ett stämningsfullt rum att avnjuta en god dram i.  

Dornoch är ett hotell med gamla anor om man bor i slottet eller det något nyare anexet vid den fina trädgården 

Hotellet har fantastisk whiskybar som erhållit flera priser motsvarande ”Årets Whiskykrog” och som nämnts tidigare 

är ägarfamiljen nära förknippat med the Thompson Bros på Dornoch Distillery.  

Som gäst på Dornoch får man en mycket bra support av Laura. Ni ute i svenska klubbar har kanske redan kontakt 

med Laura då hon är väldigt aktiv med att skicka nyhetsbrev om just Dornoch Castle, dess festivaler och andra 

erbjudanden. Dessa kommer dessutom på svenska, hur går det till?  

Det finns nämligen flera i personalen som har svensk anknytning, hotellchefen tex och hans partner som är tvättäkta 

svenska. Service till oss svenska whiskyälskare 23 st fick alltså en förnämlig service.   

 

Vi var även intresserade av att köpa fat av bröderna och fick följande mail som jag publicerar i originalspråk   

As you previously expressed interest in purchasing one of our casks I am emailing to let inform you that our second round of 
crowdfunding has now been launched and casks available from our new website - 

 
https://www.thompsonbrosdistillers.com/crowd-funding/ 
 
We have since sold out of our seasoned (sherry) cask options but still have the remaining two options available:  
 

50L Ex-Bourbon Octave Cask 
- 100% floor malted organic heritage barley from Warminster 
- 7-10 day fermentations with solely brewers yeast strains 
- Twice pot distilled  
- Filled into an American Oak Organic Bourbon Cask  
- Filled at 60% abv  
Storage for up to 5 years at Dornoch Distillery 
 
£2000 

100L Ex-Bourbon Cask  
- 100% floor malted organic heritage barley from Warminster 
- 7-10 day fermentations with solely brewers yeast strains 
- Twice pot distilled  
- Filled into an American Oak Organic Bourbon Cask  
- Filled at 60% abv  
Storage for up to 5 years at Dornoch Distillery 
 
£4000 

 
Kindest regards / Vhairi Mackay 

 
Dornoch Distillery Company 

Email: info@dornochdistillery.com 
Tel: +44 (0) 1862 810216 

https://www.thompsonbrosdistillers.com/crowd-funding/
https://www.dornochdistillery.com/
mailto:info@dornochdistillery.com
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi05bPFq7DeAhUMmYsKHc_XA0kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.visitscotland.com/info/accommodation/dornoch-castle-hotel-p225261&psig=AOvVaw0HvzEaO0ZoTdmeQstexzWf&ust=1541063633867149


 

 

 

 

 
Nu kommer Glentauchers, den tredje 15 åringen från Ballentines.  
Vi har sett en framgångsrik lansering i Sverige av Glenburgie och Miltonduff och nu har 
Glentaucgers 15yo under oktober nått beställningssortimentet. 
 
Det här är första gången vi i Sverige ser en officiell Single Malt buteljering från 
Glentauchers som annars är stommen i Ballentines blend-produktion Destilleriet har i 
övrigt varit lite anonymt för allmänheten. Produktionen är mycket manuell och 
fungerar som ett utbildningsdestilleri inom koncernen för att produktionspersonal skall 
lära sig hantverket från grunden. 
Glentauchers har funnits inom Chivas Brothers i drygt tio år och ligger i östra delen av 
Spey nordost om Difftown.   

 
Glentauchers 15 
Nr 82425 
Pris: 449 kr för 70 cl 
Alkoholhalt: 40,0 % 

 

När det gäller vår Quiz tävling så fick vi in flera svar men ingen gissade rätt ☹ 

Rätt svar var Glenlivet - ett mycket vackert ”still house”  
 
Ledtråden var    - Tänk naturligt - 
Nàdurra som är en känd Glenlivet buteljering betyder naturlig på skotsk gaeliska 
 
 

QUIZ Nr 3 

Här kommer en ny vy från ett annat Pernod Ricard destilleri, en ledtråd kan vara ”välkänt pagodtak”  
Mycket karkteristiska  pannor, lanterna och boiling ball 

Först till kvarn, skicka rätt svar till  olof.noreus@triggur.com 
 

 
                             Olof Noreus 
                                Whisky Brand Ambassador 
                                Pernod Ricard Sweden 
 
 

 

 

 

   

 

 

           Vill ni ha en provning i klubben så hör av er till mig 

 

mailto:olof.noreus@triggur.com


 

 

 

 

 

Flygbolaget Emirates har nu uppdaterat sin whiskylista ombord och meddelar stolt  

att i första klass är numera The Dalmore King Alexander III standard whisky. 

Joost Heymeijer, Senior Vice President, Inflight Catering, Emirates commented: "At Emirates, we are 
constantly working to deliver an unmatched customer experience. We’ve gone to great lengths to curate a 
stellar spirits offering with a mix of niche, hand-crafted brands as well as popular and well-loved spirits. 
We’re proud to offer both The Dalmore King Alexander III and Jura Superstition on our flights. Each distillery 
is known for their dedication to craftsmanship and access to rare and old casks and we’re proud to be 
serving whiskies of such quality to our customers." 
 
Dalmore Master Distiller Richard Paterson added: "Award-winning Emirates is known the world over for 
its exceptional luxury travel experience and it is an honour to be associated with them. Given its 
exceptional flavour profile, it is therefore fitting that the renowned six cask-finished The Dalmore King  
Alexander III should be selected to feature on board. 

 
"It’s exciting to see one of my most celebrated creations now offered at 35,000 ft. This is a proud moment for me. 

 

The Dalmore Speedtasting 

På öl och whiskymässan i Göteborg tidigare i år provades för första gången en speedtasting med the Dalmore 

Mycket uppskattad, 14 personer åt gången satt i 30 min runt en bardisk mitt i mässvimlet med hade hörlurar på.  

The Dalmore Vintage 2006, som lagrats i 10 år enbart på bourbonfat 
The Dalmore 15 YO som lagrats i 12 år på bourbonfat och 3 år på olika typer av sherryfat och  
The Dalmore King Alexander III världens enda single malt som lagrats på sex olika typer av fat i långt över 20 år. 

 

Isle of Jura i ny kostym 
De flesta känner väl till det unika med ön Jura, 200 människor, 5000 hjortar, en väg en pub och ett destilleri. 

Detta destilleri har just släppt en helt ny range med spännande buteljeringar i en alldeles ny designad flaska. 

 

 

 

 

 

 

Jura 10 yo  40% Nr 80415 399kr 10 år på bourbonfat av amerikansk vitek och slutlagrad på oloroso sherryfat 
Jura 12 yo  40% Nr 82869 499kr 12 år på bourbonfat av amerikansk vitek och slutlagrad på oloroso sherryfat 
Jura 18 yo  44% Nr 82096 899kr 18 år på bourbonfat av amerikansk vitek och slutlagring på Premier Grand Cru vinfat. 
Jura Seven Wood 42% Nr 83231 699kr Hantverkswhisky lagrad på bourbonfat av amerikansk vitek och sex olika fat 
                                                                      av fransk ek från Jupilles, Troncais, Limousin, Voges, Les Bertranges och Allier 
 
Dessa flaskor kommer att ersätta den gamla serien med Prophecy och Superstition 
Har du ingen oöppnad flaska av dem kanske det är läge att köpa in en och lägga den i samlingen  
 
     Sláinte     Björn Olsson 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu457XjrDeAhUtpYsKHQFDBMEQjRx6BAgBEAU&url=https://sv.wikipedia.org/wiki/Emirates_(flygbolag)&psig=AOvVaw23optD5KajrYx48_eUX24r&ust=1541055887149799


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GORDON & MACPHAIL 

Fantastisk malt i nya kläder 

2 nov kommer två 15 åringar en Mortlach och en Linkwood 

825 kr 846 kr 778 kr 



 

 
 

 

 

 

Coffey Grain – japansk godiswhisky 

Frågan är om det finns någon whisky som är lenare, mildare, mjukare och som 
smakar mer frukt och godis än Nikka Coffey Grain. Frågan är också om det finns 

någon grainwhisky som är mer prisbelönt än denna japanska dröm i vanilj. 
  

Tillfälligt tillbaka på Systembolaget från och med 19 oktober. 
 

En glädjande nyhet är att vi har rejäl prissänkning på den så populära Super Nikka.  

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Craigellachie Rare Cask Series No 6 

 

 

 

En nygammal nyhet, den 6:e i vår Rare Cask Serie och från ett 

av våra favoritdestillerier, Craigellachie. 

Den har tidigare gått att beställa på Systembolaget via 

privatimport men nu släpper vi den på 

beställningssortimentet. 

 

Craigellachie Rare Cask Series No 6   

Single malt whisky   10 år på sherry hogshead  

Destillerad 2006, buteljerad 2017   60,2%, cask strength. 

Doft: Ek, torkad frukt, valnöt   

Smak: Ek, choklad, aprikos, lite jord/torv i eftersmaken 

 
Tjaerdalen Rum Cask Finish 

 

 
 

 

Nu har vi buteljerat vår Rum Cask Finish, 11 yo  

Tretton månader på ett 40 liters mindre romfat.  

 

Tjaerdalen Rum Cask Finish Series No 3 

Single malt whisky, 10 år på bourbonfat, 13 mån romfat  

Destillerad 2005, buteljerad 2018   55,5%, cask strength. 

 

Doft: Ek, vanilj, honung, tropiska frukter, kanel 

Smak: Ek, gräddkola, peppar, sötmandel. 

  

 
Här kan du läsa mer och en länk med info om hur du går tillväga för att beställa. 

https://tdbeerwhisky.us17.list-manage.com/track/click?u=fbcf1bd43a73d953a6d1228cf&id=c0787560b7&e=ea5740cc10


 

 
Berntson Brands AB 
 

Den stora nyheten på senare tid är lanseringen av Old Pulteneys nya ”core range”  

vilka innefattar förutom den 12 åriga single malten: 

 

Old Pulteney 15 YO 46% 700ml       lagrad på bourbon &  sherryfat 

Old Pulteney 18 YO 46% 700ml       lagrad på bourbon &  sherryfat 

Old Pulteney Huddart 46% 700ml   lagrad på fat som tidigare innehållit rökig whisky 

 

Den trevliga whiskyn som är uppkallad efter kapten Joseph Huddart år en hyllning till just en historisk person som 

jobbade som hydrolog och sjökortsritare i nordöstra Skottland vid tiden då staden Wick grundades.  

Old Pulteney distillery ligger på Huddart Street i staden Wick 

Old Pulteney har även bytt förpackning och utseende på etiketten vilket ger ett mera robust intryck som tagits väl 

emot av whiskyälskare världen över sedan lanseringen i augusti. 

Självklart är vi även mycket stolta över att kunna lansera årets ambassadörsfat från Old Pulteney som valts ut av 

Allt om Whiskys stipendiater Helena Petterson och Martin Ahlquist. Fat 716 från 2004   50,2% 

 

 

 

 

Med Vänl iga Hälsningar  /  Kind Regards  

 

Martin Tjäder  

Brand  Ambassador  Sp ir i ts  

E-mai l :  mar t in. t jader@berntsonbrands. se   

 

mailto:martin.tjader@berntsonbrands.se


 

 

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. 

Just nu inventerar vi fler klubbar som vill vara med i 

tidningen 

 

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 

 

 

 

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 

mailto:christoffer.enquist@livetsgoda.se
http://www.laggwhisky.com/


 

 

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 Christianson 

 

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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