
 

       

KVARTALSBREV 
2019  Sommar                 för SWF styrelse 

    Peter Borg 
                Ordförande 

Förbundet representerar idag 220 klubbar med 9721 enskilda medlemmar 
Nya klubbar: KGB Whisky i Vara, Christianstad Malt Whisky Société i Kristianstad och Whiskykalendern 

 
Hello Whisky Lovers 
Den här våren gick med expressfart och plötsligt är det sommar och årets Convention är inte långt bort. 
30 augusti kastar vi loss för andra gången ut på böljan blå, denna gången med Birka Cruises.  
Vi har fått frågan varför vi byter båt och det enkla svaret är att vi tar in offerter och Birka var konkurrenskraftigare 
och gav oss en större möjlighet att samarbeta direkt med generalagenter och importörer på ett annat sätt än 
tidigare. I år har vi tre importörer som samarbetar med oss i själva planeringen, Clydesdale, Sympoison och 
High Coast. Självklart är många fler av våra vänner i branschen med på båten, Diageo, Edrington, Galatea, Pernod 
Ricard, Bacardi, Remy Martin, Nigab mfl.  Det är hög tid att boka de platser som återstår, först till kvarn gäller. 

Whisky och mat 
I februari pratade vi om ”Burns Night” och den obligatoriska Haggisen. Jag har tänkt mig att skapa någon Skotsk 
mattradition för varje årstid. Till våren och påsktiden i år så bestämde jag mig för att göra några ”Scotch Egg”, något 
de flesta hört talas om men kanske aldrig ätit. Receptet stäcker sig ett par hundra år tillbaka och var en typisk 
picknick rätt. Man bakade helt enkelt in ett kokt ägg i en fisk/kött/kyckling smet, panerade och friterade till slut 
bollen. Mycket dekorativt när man skär rätt igenom den gyllene bollen. Tvisteämnet är om hur löskokt eller hårdkokt 
det skall vara. Mitt försök var lyckosamt och åts med god aptit, något för klubbkvällen på en påsk-provning kanske. 
Om Burnes Haggis kväll representerar vinter och Scotch Egg våren så är frågan om vad vi kan skapa för ”Scotch 
Summer Meal”. Ni är välkomna med förslag. ordf@svenskawhisky.se 

Conventionkryssning                                                     
Fredag 30 aug avseglar vi med Birka Cruises och håller Convention 
ombord. Årsmötet sker före avresa på terminalen där vi också kommer att 
ha ett mingel innan vi går ombord. Programmet liknar förra årets upplägg 
men då vi nu är ute i god tid så räknar vi med minst 250 personer. Även i 
år finns det möjligheten att kombinera resan med sin partner som trots att 
man inte deltar i själva Conventionprovningen deltar i middag och övrigt 
umgänge. Det går att boka SPA ombord. Även i år ligger priset under en 
tusenlapp om man inte uppgraderar till bättre hytt. Anmälan är i full gång. Kontakta din klubb och fråga om ni bokar 
kollektivt eller var för sig. Ytterligare alternativ är att boka sig via Whiskykalendern om du är medlem där. 

Anmälan sker enskilt eller klubbvis på   Boka här Birka 2019     eller ring   08-702 72 00    

Vår Bokningskod är  EVWHISKY    
Tar ni med en vän eller partner så meddela oss om ni har en person som inte vill delta i själva Conventionprovningen 
Det är viktigt att ni uppger klubbens medlemsnummer när ni anmäler deltagande. 

Frågor till SWF om Convention kryssning sker på mail till      convention@svenskawhisky.se 

mailto:ordf@svenskawhisky.se
https://birka.customer.voyado.com/open/email/online/E0Wgp-ZOyUOw3aqEANO1ZQ/1wc0gU3b-EeVa6jAALVuVA/?utm_source=Voyado&utm_medium=email&utm_campaign=EVWHISKY
tel:+4687027200
mailto:convention@svenskawhisky.se
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Birka_June_2013.jpg


 

Stipendiat på Springbank 
Midsommarveckan spenderade jag, Mattias Johannesson, förra årets SWF-
stipendiat, på Springbanks fantastiska whisky school, sponsrad av Symposion. 
Det var en fantastisk vecka med mycket hårt slit med maltspadarna och bland 
faten, blandat med intressanta utflykter i lagerhusen. Avslutningsvis fick vi 
blanda en egen Springbankflaska som vi sedan fick av chefen Gavin efter avlagt 
examensprov. Detta var sista veckan för säsongen och vi jobbade så hårt 
allihopa att vi blev utsedda till årets bästa kurs och vi fick varsin extra 
handbuteljerad liten flaska. Mera utförlig rapportering kommer senare, det finns 
några snabbt ihopklippta videos på SWF:s facebook för den som vill se lite mera 
material innan jag hinner dokumentera mera. Skål! 

Skotska whiskyns vagga 
Douglas Christianson berättar om Lindsore Abbey 
Min kontakt med Lindores Abbey distillery har en ganska rolig början. 
För ca 6 år sedan var jag med en grupp whiskyintresserade på 
Cragganmore destilleri som är ett av fem destillerier som jag får guida 
själv på. När vi skulle börja rundvandringen så frågade personalen mig 
om en person fick följa med på turen. Visst sa jag men det blir på 
svenska. Det var inget problem sa jag och frågade nyfiket vem han var.  
Svaret blev: Om en vecka är han Cragganmores nye manager!!  
Gary Haggart blev kvar på Cragganmore som manager ca ett år innan 
han försvann ut i arbetslivet på annat håll. Sommaren 2017 får jag 
plötsligt ett mail från Gary med en personlig inbjudan till hans nya arbetsplats.  
Från sommaren 2017 hade han blivit manager på Lindores Abbey distillery och jag åkte naturligtvis dit med hustru 
Cathrine på besök i början av 2018.  
 
För den oinvigde kan jag berätta att Lindores Abbey har en fantastik historia som går tillbaka till slutet av 1100 talet. 
Här har historien passerat revy med många monarker såväl som upprorsmän så som William Wallace och rosornas 
krig utspelade sig bland annat här. Men viktigare är att det var här som Friar John Cor (Broder Hjärta) fick uppgiften 
av Kung James lV att göra ”Livets Vatten” av ”4 bolls” kornmalt. Året var 1494 och är det äldsta skriftliga spåret av 
Whisky i Skottland. Efter 523 år vaknar nu produktionen upp igen. 

Årets Whiskykrog 
Det är dags att utse årets bästa Whiskybar. Nominerade i år är de som tidigare år fick mer än 10% av de totala 
rösterna plus de som är nya på listan. Nya krogar nomineras av SWFs klubbar och kan ske löpande. 
Ny krog i år är nyrenoverade Stora Hotellet i Nyköping, VD Tell Mellander har stort whiskyintresse och har vidareutvecklat 
maltwhiskybaren på hotellet.  
Om någon klubb vill nominera ytterligare krog så kontakta ordf@svenskawhisky.se   
 
Följande är nominerade (i bokstavsordning) 
 

Akkurat Stockholm 
Alberts Kök i Trollhättan 
Ardbeg Embassy Stockholm 
Bishop Arms GAT Malmö 
Bredaryds Värdshus 
Brygghuset Fiskebäckskil 
Eskilstuna Öl och Whiskykultur 
Gustav Grill & Bar i Sälen 
Hotell Skansen Öland 
Spirit of Hven Backafallsbyn 
Stora Hotellet Nyköping 

 

Alla Whiskyintresserade kan rösta 
MEN 

Bara en röst per person  
 

SWF_Whiskykrog_2019 
 

Omröstning sker fram till 1 oktober 

 

mailto:ordf@svenskawhisky.se
http://m.voto.se/SWF_Whiskykrog_2019


 

                 

ÅWSS - Åhus Whisky Society Sweden – har fyllt 20 och firat med en jubileumsprovning i Aoseum – Kulturhuset mitt i 
byn. Provning nr 89 sedan starten.  
Välkomna till dukat bord – allt serverat. Sex drams på bordet och självklart vita dukar.  
På scen Mikael Lundén, Senior Brand Nordic Ambassador Diageo Reserve som jubileets provningsledare. Vid borden 
60 förväntansfulla whiskynjutare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lagom till jubileumsprovningen presenterades ny klubblogotyp och nya klubbglas. Pins med klubbens logotyp är på 
väg. Fokus på gemenskap. Klubbens provningar ska ha tydligt fokus på lärande med nya, spännande och bra whisky. 
Självklart med fina upplevelser att minnas. Passion för whiskyn, vision för framtiden och värdegrund för varandra ska 
prägla klubben. Jubileumsprovningen följde väl den visionen. Samarbete med övriga klubbar, SWF och våra 
leverantörer är viktiga för att nå vår vision. 
Jubileumskvällens tema var ÅWSS-versionen av ”Six Classics”. Upplägget var sensorisk provning i tre steg: 

- Lukta, bara lukta och en intressant och spännande lektion om relationen mellan näsborrarna - öppen till 
höger eller vänster? Sensorisk upplevelse med tillfälle till fördjupad kunskap från Mikael Lundén. 

- Lukta och smaka. 
- Lukta och smaka med tillbehör. Vingummi till Caol Ila och en skiva rökt lax till Talisker. Fantastiskt! 

Paus med mingel över en bit mat och en äkta ”peated” ÅWSS-bulle med bakad av klubbens köksmästare Mikael 
Wilén. En Åhus Premiär, lokalproducerad öl i byn passade fint till. 
 

 

  

 

  
Höga betyg! Sex fina drams att njuta och föra in i loggboken som redan omfattar klart över 500 drams. Fler ska det 
bli! Bara en månad kvar till provning nr 90.  
Mikael blev högtidligt avtackad av klubbens grundare, Christian och Lars, med en ”supsked” 
att ha kring halsen och en ”rögad” ål, båda kännetecken för Åhus.  
Jubileumsprovningen kommer vi att minnas länge. Nu fortsätter klubben att utvecklas och 
växa och det gör vi med passion, vision and värdegrund!  
 
Åhus påsken 2019 med många hälsningar från Bo Wilén, provningsledare ÅWSS 

Vad provade vi och hur gick det? 
Caol Ila 15yo, Unpeated Special Release 2018 4,7p (av max 6p) 
Talisker 8yo, Special Release 2018  4,5p  
Clynelish Distiller´s Edition 2012  4,4p 
Cragganmore Distiller´s Edition 12yo  3,8p 
Dalwhinnie Distiller´s Edition 12yo  3,7p    
Glenkinchie Distiller´s Edition 12yo  3,6p 
 

     

                         



 

 
 

Världens Exklusivaste 
Whiskyprovning ? 

 
Pye Palm, en av pionjärerna på SWF, har gjort 
något mycket ovanligt.  
Först har han över tiden lyckats samlat hela 
Ichiro's Malt Card-serie på 54 flaskor.  
För det andra så ställer han nu upp flaskorna i en 
ytterst exklusiv provning.   

Den exklusiva provningen äger rum den 1–3 november på Upper House hotell i Göteborg. Det handlar om 54 stycken 
oöppnade flaskor av Ichiro's Malt Card-serie från Hanyu-destilleriet i Japan. Det är den svenska whiskyentusiasten 
Pye Palm som står bakom evenemanget och själva provningen leds av whiskyexperten Stefan Van Eycken.  
Med endast 48 platser runt bordet är kostnaden för en biljett runt 200 000 kronor. 

Det är sällan en komplett kortlek av Ichiro's Malt Card Series kommer ut på marknaden. Senast var på en Sotheby-
auktion 2017, då den klubbades för 455 000 dollar.  

- Det uppskattade värdet av hela kortleksserien ligger på runt 775 000 dollar. Den skulle naturligtvis kunna 
auktioneras ut, men jag tycker det är mycket roligare att dela upplevelsen med andra whiskyentusiaster, 
säger Pye Palm, som har fått ihop samlingen genom många resor han gjort till Japan under de 30 år. 

Samlingen motsvarar en komplett standardkortlek, en ”full deck”, med 52 flaskor som representerar ett spelkort 
vardera, plus två jokrar. Samtliga flaskor har originaletiketter och är signerade av Ichiro Akuto, sonson till destilleriets 
grundare. När destilleriet stängde år 2000 lyckades han rädda 400 fat, och av de bäst bevarade årgångarna mellan 
1985 och 2000 buteljerade han sin spelkortssamling. 

- Ichiro's Malt Card Series är en av de mest ikoniska serierna i whiskyvärlden. Det är andra gången en 
fullständig provsmakning av serien kommer att hållas, men det är första gången alla flaskor öppnas specifikt 
för provning, säger den belgiska författaren och experten på japansk whisky, Stefan Van Eycken, som leder 
provningen i november. 

Evenemanget kommer att arrangeras på femstjärniga hotellet Upper House i Gbg och inkluderar även en middag på 
Michelinrestaurangen Upper House Dining, en takrestaurang på 25: e våningen med utsikt över Göteborg. 

- Hanyu-whiskyn har en mycket speciell karaktär och Ichiro själv brukar säga att det inte liknar någon annan 
whisky du tidigare smakat.  Ta några färska och mogna frukter, färgglada rotgrönsaker, brunt och vitt socker 
och några exotiska kryddor. Blanda sedan allt i ett glas tillsammans med både söt och sur fruktjuice. Det är 
nog det bästa sättet jag kan beskriva den på, säger Stefan.  

 
Alla som deltar i whiskyprovningen i Göteborg blir 
hedersmedlemmar i Monochrome Joker Club.  
 
Pye grundade klubben som en förlängning av 
whiskyprovningsseminariet och medlemskapet är exklusivt 
Jag tyckte att det skulle vara kul att skapa ett forum för 
likasinnade whiskyentusiaster som träffas på Hanyu-
provningar runt om i världen, säger Pye. 

 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.gp.se%2Fimage%2Fpolicy%3A1.15187142%3A1558424824%2FkpQp0IgQ0A7lXwl2adu-T-nIdQE-jpg.jpg%3Ff%3DWide%26w%3D1024%26%24p%24f%24w%3D85f8859&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.gp.se%2Fekonomi%2Fv%25C3%25A4rldens-dyraste-whiskyprovning-i-g%25C3%25B6teborg-s%25C3%25A5-mycket-kostar-det-1.15187156&docid=ar_LNUrSZhiMQM&tbnid=t3m2Moxz1ahZkM%3A&vet=10ahUKEwjjtIPxmqrjAhVRlosKHVvJBrUQMwhEKAMwAw..i&w=1024&h=512&bih=575&biw=1280&q=pye%20palm&ved=0ahUKEwjjtIPxmqrjAhVRlosKHVvJBrUQMwhEKAMwAw&iact=mrc&uact=8


 

  

Många av er är nog på semester nu. 
Någon ligger i hängmattan, en annan skyler sig från regnet. Oavsett så är lite ledigt skönt för 
kroppen.  
 
Vi på Clydesdale har också semester, men vi har alltid någon på plats och har aldrig stängt.  
Den tråkiga händelsen förra månaden när en hel container med whisky stals i hamnen i 
London, har gjort att juli är lite knapp på nyheter, men vissa har vi och några av dessa är riktigt 
trevliga.  
 
Amrut  
Att Amrut gjort segertåg inte bara i Sverige är välkänt. Med sitt sinne för att skapa nya 
spännande produkter så är det tydligt att dom är på rätt väg. Vi vet att det kommer  
att komma en hel del mycket spännande nyheter framöver. Vi har lyckats få tag i lite fler av 
deras Double Cask Batch 3. Den har blivit lagrad i bourbon- och portvinsfat och är från deras 
rökiga recept. Riktigt trevlig! Vi har släppt den nu på beställningssortimentet 3 juli.  
 

84003 Amrut Double Cask 3rd, AMR, 46.0% 1698:- 
 
Vi släppte ju några av deras specialare innan sommaren och det finns fortfarande några flaskor 
kvar i några butiker. Båda har fått mycket goda recentioner.  
Passa på innan dom helt slut.  
 

40408 Amrut Naarangi,             50.0%    
1259:-  

40454 Amrut Madeira Finish,   50.0%   1298:- 

 
The Artist Collective  
Tillsammans med La Maison du Whisky har det franska artistkollektivet buteljerat några sköna 
sorter. Man har prytt flaskorna med vackra motiv och gjort dom lite speciella. Nu släpper vi en 
10-årig Clynelish som kommer från 9 stycken bourbon barrels.  
Den är väldigt typisk Clynelish med bivax och snygga kryddor.  
 

85051 Clynelish , 2008 10y       43.0%   996:- 
 
Vi har just kommit hem från festivalen vid High Coast Distilley. En festival som tveklöst är 
landets trevligaste, även om det blåste friskt i år. Nu väntar vi till i slutet av augusti  
och nästa stora event. Då syns vi på M/S Birka och Whiskyförbundets årliga Convention.  
Med oss har vi representanter från Hunter Laing och Berry Bros. Hoppas vi ses!  
 

 

 
Tjing! 

Thomas 



 

 
 

 

Unikt single cask erbjudande! 
Det finns ett antal single casks från Loch Lomond Distillery och 
Glen Scotia Distillery (Campbeltown) tillgängliga för de svenska 
whiskyklubbarna. Hör av dig till 
cecilia.martenson@stellankramer.se om er klubb skulle vara 
intresserade av att prova ut en unik single cask med egen etikett 
(min 200 flaskor).   

Sommarnyhet 
 
Glen Scotia Double Cask, 499 kr, 46%, nr 4665 på Systembolaget 
Lagrad på amerikanska ex-bourbon fat och avslutad på  
Pedro Ximénez sherry fat. 
Gold – San Francisco 2016 

Gold - Best Campbeltown Single Malt 2016     

 

 

Trevlig sommar önskar 
 
Cecilia Mårtenson. 08-544 905 90 - +46 73 031 7852  
för StellanKramer 

mailto:cecilia.martenson@stellankramer.se


 

 
 

 

SMWS - The Scotch Malt Whisky Society 

Vill du bli medlem i världens största whiskyklubb?  
 
SMWS har över 26.000 medlemmar över hela världen. 
SMWS startade i Leith, Edinburgh 1983, då några whiskyintresserade beslöt sig för att inte bara träffas och 
dricka whisky. De ville göra något mer seriöst av det hela och startade SMWS. Redan från början så 
buteljerade man whisky för sina medlemmar och idag är SMWS inte bara en whiskyklubb utan också en 
ansedd oberoende buteljerare, som utsetts till Independent Bottler of the Year sex gånger de senaste nio 
åren! 

Som medlem har man givetvis tillgång till dessa flaskor men man får också en hel del annat i sitt 
medlemsskap, såsom tidning 4 gånger om året, tillträde till SMWS lounger i Edinburgh och London, rabatt 
på vissa Partner Pubar runt om i världen mm mm.  
SMWS delar in alla sina buteljeringar i 12 smakkategorier, något som är unikt för SMWS. SMWS betalar 
svensk skatt och moms på flaskor som skickas till medlemmar i Sverige men det är inget som drabbar 
medlemmen utan en kostnad som SMWS står för. 

Magnus Fagerström är sedan årsskiftet huvudansvarig för SMWS i Sverige och han har fyra lokala 
ambassadörer runt om i landet till sin hjälp. De håller provningar på våra partnerbarer runt om i landet och 
vi kommer gärna och besöker whiskyklubbar i landet och pratar mer om SMWS och presenterar våra 
whiskys. Vill din klubb ha en provning med SMWS så kontakta Magnus 

SMWS erbjuder alla medlemmar i SWF 20% rabatt på ett års medlemskap i SMWS (12-månader och inte 
kalenderår). Gå in på www.smws.com och välj det medlemserbjudande som passar dig bäst och skriv in 
rabattkoden SECLUB20, så får du rabatten. 
 
 
 
Har du några frågor så kontakta Magnus. 

email: magnus.fagerstrom@smws.com  
 
telefon 0708-369099.  

 

http://www.smws.com/
mailto:magnus.fagerstrom@smws.com
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Nyhetsuppdatering från 

THE DALMORE SWEDEN 

 

 
 

 

The Dalmore Port Wood Reserve 

 

Denna gång har Richard Paterson låtit whiskyn få 

 sin slutfinish från noggrant utvalda Tawnyport-fat 

       från företaget  W & J Graham´s i Oporto 
                                     efter 

          sedvanlig första lagring på Bourbonfat.   
 
Tasting notes 
Aroma:  Sweet red berries, Seville oranges, plummy fruits 

               and sticky toffee pudding  

Palate:  Nectarines, creamy caramel, roasted chestnuts 

               and Java coffee  

Finish:  Rich plums, sultanas, Sanguinello blood oranges 

              and macerated cherries   

 

Nu har den äntligen kommit till Sverige 

Alkoholstyrkan är 46,5 % 

Pris på systembolaget endast 799:- 
Beställningsnummer: 85902 

 

Ha nu en riktigt skön sommar så hoppas vi att vi ses på någon av höstens alla mässor 

The Dalmore Team Sweden 

 

  



 

 

 

The Genuine Whisky Club har nu flyttat in i vår webbutik. Här kan du skapa ett konto och samtidigt välja 
att gå med i The Genuine Whisky Club. 

Som klubbmedlem väntar mycket mer än goda stunder med spännande whisky. Inom kort kommer du 
att bli erbjuden resor till Skottland och spännande whiskymässor i Sverige och utomlands. Du kommer 
också att få inbjudningar till provningar, upplevelser och annat som gör whiskylivet välsmakande och 
roligt. 
______________________________________________________________________ 

     Springbank övertygar stort och finns nu i stor utsträckning att beställa 

 

 

 

http://shop.symposionhot.com/


 

 

 
 
Jag önskar er en härlig sommar  

Hör gärna av er till mig om ni vill boka en provning till hösten, massor av trevliga 
upplägg och whiskies att välja bland och vi skräddarsyr det såklart utifrån vad er klubb 
är intresserade av. Vad sägs om The Glenlivet, Aberlour, Longmorn, Strathisla, Scapa, 
Glenburgie, Miltonduff, Glentauchers eller Redbreast m.fl.  
 
Olof Noreus, Whisky Brand Ambassador, Pernod Ricard Sweden.  
olof.noreus@pernod-ricard.com 

 

Till klubbens jubileum eller annat festligt tillfälle 

 

En god malt kräver god musik 

Dreams of Drams 

Skottlandsresor 

Jag har många års erfarenhet av gruppresor till Skottland och jag får själv 
b.la guida på fem olika destillerier där jag även genomför egna provningar.  

2001 arbetade jag heltid på Blair Athol destilleri i Pitlochry.   
 
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       

 
Glad sommar ! Hoppas vi ses på Birka, önskar Svenska Whiskyförbundets styrelse    
 
Vid pennan Peter Borg / ordf                ordf@svenskawhisky.se 

mailto:olof.noreus@pernod-ricard.com
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