
 

       

KVARTALSBREV 31 
2019  Vinter                 för SWF styrelse 

    Peter Borg 
                Ordförande 

Förbundet representerar idag 217 klubbar med 9604 enskilda medlemmar 
Nya klubbar: Whiskyns Vänner i Linköping 

 
Hello Whisky Lovers 
Nu fryser man verkligen om fötterna och en värmande dram av god kvalité står högt på listan! 
Burnes Night är aktuellt!  25 januari har Robert Burns sin födelsedag och jag tror att många klubbar vidmakthåller 
traditionen att samlas och äta Haggis just den kvällen eller kanske vid närmaste veckoslut. 
I år inföll det på en fredag så det var ju ett ypperligt tillfälle. I det Lågskotska språkbruket säger man faktiskt 
Burns Nicht. Lågskotska har en koppling till det fornnordiska språket och talas i södra Skottland och Ulster (Belfast) 
Robert Burns var från Södra Skottland, född inte långt från Prestwick där många whiskynördar landade när Ryanair 
trafikerade den rutten. Sina sista dagar tillbringade Robert i Dumfries där han efter ett misslyckat bondeliv blev 
skattmas och verkligen kom nära whiskynäringen. Det var som poet Robert Burns blev känd och hans produktion av 
visor varav många dryckesvisor är oändlig. Auld Lang Syne är kanske mest kända. Med tiden inspirerade Robert 
författare som Steinbeck och låtskrivare som Bob Dylan. 

Ni kanske undrar varför kvartalsbrevet kom så sent in i januari men det finns ett gott skäl. Vi har jobbat hårt med att 
lösa årets Convention på bästa sätt och det blev inte klart förrän några dagar sedan. Förra året var en succé när vi 
”gick till havs” med Viking Line och i år kommer vi att resa med Birka, mer om det längre ner. 

I förra kvartalsbrevet startade vi en tradition att ta in lite verksamhetsberättelser från klubbarna.  
Åhus Whisky Society var först ut i förra kvartalsbrevet. I det här numret presenterar Habost Malt Whisky Friend´s i 
Nyköping om sitt Malt SM. 

Först ut bland våra lite större mässor är Kenneth Lindblad med Whiskyexpo redan 8-9 februari, det här är en av våra 
äldsta whiskymöten som dessutom har en gedigen inriktning på maltwhisky. SWF Styrelse finns på plats under fredag 
kväll så hugg gärna tag i någon om ni har något kul att tillföra. Sedan dröjer det bara en vecka så kastar Cinderella 
loss med sin flytande whiskymässa. Resten av våren duggar det sedan tätt med mässor av det ena eller andra slaget, i 
princip varje veckoslut hittar man inbjudan om man tittar i Whiskykalendern som är den överlägset bästa portalen till 
aktiviteter som rör whisky. 

Convention                                                     
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 kanske 
vill prova en SPA upplevelse om Whiskyn inte faller på läppen. 
Även nu ligger priset på en tusenlapp om man inte värderar en 
bättre hytt. Anmälan kan ske från mitten av februari 
Vi återkommer med information om detaljerna till klubbrepresentanten.   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Birka_June_2013.jpg


 

 

Erbjudande från Birka Cruises till SWF 

Som en sidoeffekt av överenskommelsen kring Convention så 
får SWF medlemmar ett förmånligt erbjudande att åka på 

ROMKRYSSNING  

Nu större än någonsin, med Master Classes 
Mer än 50 produktnyheter, utställare och föreläsningar!  
Avgång 21 mars torsdag 
 
Från 475 :-   
 
Gäller under februari  ange rabattkod SAMWHISKY 

https://www.birka.se/ 

Kan uppgraderas med bättre hyttalternativ i samband med bokningen. 

 
Buteljering – Paul John 
Den stipulerade tiden för att boka SWF buteljeringen 
med Paul John har passerats men det verkar som om 
budskapet inte gått fram. Vi har fått avsevärt färre 
bokningar än vad vi har möjlighet att leverera. Vi 
förlänger därför anmälningstiden hela februari ut. Det 
här är ju ett unikt tillfälle att köpa en flaska från den 
Indiske uppstickaren. 
Vår SWF-buteljering kan jämföras med en Paul John 
Single Cask tex den som unikt buteljerats för Brittiska 
marknaden och där kostar i storleksordningen 110 
pund eller om man tar hem den över Whisky Exchange 
så landar den på ca 1600 sek då man bara får köpa en 
flaska på kund i det fallet (påverkar frakten). 
 
Vad jag försöker säga är att det är ett unikt tillfälle med vår egen SWF buteljering men också mycket prisvärt. 
Kontakta din SWF-kontakt i klubben så gör han/hon en tilläggsbeställning 
 

Mässdax 
 

 
Kenneth Lindblad en av våra tidiga pionjärer både i SWF och som 
entreprenör när det gäller en av de tidigaste Whiskymässorna i Sverige. 
  
Fortfarande efter alla dessa år en viktig mötesplats för alla Whiskyälskare 
Stort fokus på Maltwhisky jämfört med många mässor som tenderar till att 
bli mer allmänt inriktade på sprit och öl. 
 
  
Hoppas vi ses där !  
 
 
 

 

https://www.birka.se/
https://www.whiskyexpo.se/


 

 
HABOST, en SWF-klubb berättar 

Vi i Nyköpingsbaserade klubben Habost har sedan starten med nöje varit med i Aflodals 
Whisky VM och bestämde sig för att göra ett litet Whisky SM. Snabbt insåg vi att vi inte får 
med alla, vi fick prioritera de största samt de vi får lyckas få några gyllene droppar ifrån. 
Vi fick en dock en bra täckningsgrad och får möjligen ta de resterande vid ett senare tillfälle. 
På luciaafton samlades klubben och genomförde den första trevande SM-tävlingen.  
Nu till valet av våra utmanare. 
 
Spirit of Hven,där var det enkelt, vi valde Sven Star 6:2 45% som vi kunde köpa på systemet, 
Mackmyra nominerade Moment Efva 46,3% 
High Coast (BOX) nominerade sin Festival 2018  54,5%. 
Från Smögen valde vi Sherry Quarters/ Project 2:2  5yo 61% 
Bergslagens bidrag nominerades av Eldvatten och blev Sherry Darling 6yo Ferie Peat 46%  
Gammelstilla var lite svårare att hitta men vi fick tillgång till ett single cask ”Grönans” 3yo 58,1%  

45 st deltog i provningen som var blind, alla visste vilka destillerier som var representerades men inte i vilket glas. 
Utfallet blev väldigt tydligt när räknar antal som satte första och andra plats på respektive glas. Om man såg till 
genomsnittspoängen så visade det sig vara otroligt jämnt mellan alla bidragen, helt enkelt ett fantastiskt startfält. 
 
BOX Festival 2018 tog en mycket stark ledning och resten kan ni se i tabellen nedanför. 

Min egen teori är att medlemmarna i Habost är extremt ”sherry” orienterade varför Gammelstilla kom lite på 
efterkälken med sin ex-bourbonlagring.  
Ytterligare faktorer som påverkar är att det var en blandning av standardutgåvor och specialbuteljeringar vilket man 
nästa gång kanske skall undvika, eller åtminstone ge samtliga destillerier chansen att själva helt välja vilken flaska 
som skall utmana. Prisläget varierar också stort från ca 800kr till det dubbla. 

 

 

 
Med maltstinna hälsningar 
 
Habost Malt Whisky Friends  
Nyköping  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ6_WRkqPgAhUqqIsKHaatATwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.thewhiskyexchange.com%2Fp%2F45554%2Fsmogen-sherry-quarters-sherry-project-22&psig=AOvVaw1CdG0duwxosLO2B9X5RS2Z&ust=1549406193885267


 

Unikt erbjudande för SWF´s medlemmar  
Teckna Whisky & Bourbon digitalt för 20 kr/år 

Gäller under februari 
Whisky & Bourbon har sedan länge haft ett gott samarbete med Svenska Whiskyförbundet och dess 
medlemmar, vilket exemplifieras genom extra erbjudanden till medlemmarna, en stående krönika i 
Whisky & Bourbon-utgåvorna samt en konstant bevakning av klubbarna på såväl hemsidan, som i 
tidningen. Men vi önskar att fler medlemmar ska få ta del av alstret vi kallar Whisky & Bourbon. 

Alla medlemmar i SWF får nuchansen att teckna en digital årsprenumeration på Whisky & Bourbon 
4 utgåvor  för endast 20 kr/år   (ord.pris 100 kr). 

Som prenumerant får ni vid utgivning ett mail skickat till er, med en länk där ni laddar ner senaste utgåvan. 

Du tecknar prenumerationen på Whisky & Bourbon HÄR.  
Lägg till tidningen i kundvagnen och ange rabattkod ”SWF20” för att ta del av erbjudandet! 

 

 

 

I Whisky & Bourbon ligger fokuset på whisky och övriga starkdrycker som rom, bourbon, vodka, cognac 
med mera samt de bryggda dryckerna vi kallar öl, och personerna bakom detta. Vid sidan om detta får ni 
också tips om nyheter, recensioner, reportage om besökta öl- och whiskykrogar, besökta whiskyklubbar samt 
mycket mer.  
Dessutom kan du som privatperson med lite tur få dina egna recensioner publicerade på vår hemsida och i 
vår tidning, om du skickar in din recension till info@livetsgoda.se med rubriken ”Recension” 

                                                    

Med vänlig hälsning  christoffer.enquist@livetsgoda.se  

 
 

https://pren.livetsgoda.se/prenumerationer/whiskybourbon-digital-prenumeration/
mailto:info@livetsgoda.se
mailto:christoffer.enquist@livetsgoda.se


 

  

Nyheter och aktuellt från våra 
Importörer, agenter, sponsorer och andra whiskyvänner 

 

  

Ett nytt fräscht år  

Vi kan lägga 2018 till handlingarna och markera det som ett gott whiskyår.  
Nu ligger 2019 framför oss och vi är ganska säkra på att även 2019 kommer bli ett gott whiskyår.  
 
Vi har dock lite mörka moln framför oss i form av Brexit. Då ingen vet vad det kommer att bli så finns ingen 
anledning att spekulera men vi på Clydesdale är väl förberedda och är inte speciellt oroliga.  
På hemmaplan är det som vanligt en massa mässor och provningar i kalendern och den fylls på hela tiden.  
Under januari så kom det en lång rad nyheter och en hel del riktigt spännande sådana, det känns helt fantastiskt. 
Låt titta på några nyheter, vill ni se hela listan så gå in på  https://www.clydesdale.se/ 
 
 
Hunter Laing & Co  
 
Från vära kära vänner på Hunter Laing kommer en lång rad nyheter.  
I förra brevet hade vi en bild p Bowmore 21yo,nu har vi fantastisk 22 yo 
Man firar 20-år med serien Old Malt Cask. En serie som aldrig  
är kyl-filtrerad eller färgad och alltid från Single Cask.  
Man vattnar ned den till 50% för att nå den optimal alkoholhalt.  
För att fira sina 20-år så har man buteljerat 20 olika fat och  
då i den gamla förpackningen som man hade första gången.  
En klar känsla av retro. Vissa av dessa buteljeringar är från väldigt  
spännande fat. Släpptes på Beställningssortiment den 21 januari. 
 
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.  
 
82994 Littlemill,OMC,1992,26y,50.0% 5099:-  82015 Glen Moray,OMC,2004,14y,50.0% 996:- 
81857 Arran Sherry Cask,OMC,1997,21y,50.0% 1657:-  80702 Inchgower,OMC,1998,20y,50.0% 1257:- 
85688 Auchentoshan,OMC,1997,21y,50.0% 1338:- 81869 Mortlach,OMC,2007,11y,50.0% 948:- 
84205 Bowmore,OMC,1996,22y,50.0% 1890:- 80065 Royal Brackla,OMC,2007,11y,50.0% 929:- 
82221 Glen Grant Sherry Cask,OMC,1991,27y,50% 1795:- 82549 Teaninich,OMC,1999,19y,50.0% 1219:- 
82755 Glen Garioch,OMC,1993,24y,50.0% 1539:- 86548 Bowmore,OMC,1996,22y,50.0% 1890:- 
81876 Clynelish,OMC,1996,21y,50.0% 2953:- 82228 Craigellachie Sherry Cask,OMC,2006,12y,50% 969:- 
81343 Ardmore,OMC,1996,22y,50.0% 1397:- 82895 Dailuaine Sherry Cask,OMC,2006,12y,50.0% 919:- 
81391 Auchroisk,OMC,1994,24y,50.0% 1495:- 85852 Laphroaig,OMC,2006,12y,50.0% 1589:- 
84960 Croftengea,OMC,2005,13y,50.0% 948:- 81339 Tamdhu,OMC,1998,20y,50.0% 1258:- 

 

https://www.clydesdale.se/


 

 
 
 

Hunter Laing & Co   forts. 

Från Hunter Laing kommer även en hög-kvalitativ serie med Grain Whisky som kallas Sovereign.  
Många högklassiga fat som fått ligga länge och vänta på buteljering.  
Även dessa godingar kom i januari på Systembolagets Beställningssortiment.  
 

82315 Carsebridge,SOV,1973,45y,47.7% 3859:-  85043 Girvan,SOV,1988,30y,53.9% 1858:- 
85060 Dumbarton,SOV,1987,31y,44.1% 1779:- 85042 Invergordon,SOV,1973,45y,51.7% 3696:- 

 

 
Berry Bros & Rudd 
  
Kanske världens äldsta vin- och spritbuteljerare men anor som får vilket släktträd 
som helst att rodna. Vi har nu fått in en liten bukett av både spännande rom och 
gammal whisky. Ni som saknar Springbank på systembolaget har chansen här 
Beställningssortimentet gäller.  
 
 

82414 Springbank  BBR  1991  26y  44.9% 4971:- 
 
 
Artist Collective  
 
Artist Collective är en serie framtagen av Le Maison de Whisky i samarbete  
med Signatory. En serie trevliga buteljeringar som vi fått äran att ta in till Sverige. 
Varje buteljering har sin egen speciella etikett.  
Detta är som man brukar säga; skoj på riktigt!!  
 

87717 Craigellachie,ART,2008,10y,43.0% 869:-  85321 Bunnahabhain H Peated,ART,2007,11y,48.0% 1429:- 
81235 Glen Grant,ART,1995,23y,48.0% 1759:-  85924 Linkwood Sherry Cask,ART,1997,21y,58.0% 2079:-  
81788 Ledaig Wine Cask,ART,2007,11y,57.1% 1639:- 85201 Ben Nevis,ART  2010  7y 48%  879:- 

 
 

Må så himla gott!    Hoppas vi ses i Linköping 
  
Tjing och tack alla underbara kunder. 

 

 Clydesdale AB 

 

 
           Thomas                   Tina                         Robin                  Micke                 Stefan               Magnus                
  



 

 

Gott nytt whiskyår och jubileumsår! 

Tänk att det nu är 20 år sedan Mackmyra la grunden för det som idag kan liknas vid det 
”svenska whiskyundret”. Ni är många som genom åren har stöttat och utmanat oss. Ni 
har inte alltid älskat det vi gjort men vi har aldrig vikt en tum ifrån vår idé om att tillverka 
svensk singel malt whisky. Hantverksmässigt enligt traditionen, men med en modern 
svensk twist och häftiga, utmanande finishlagringar. Mackmyras 20-års jubileum 
kommer inte att undgå någon men mer om det lite längre fram.  

Essentiellt är också det som från starten blev vårt DNA, 30-liters faten. De små, små snabblagrade och smakrika faten 
som plötsligt möjliggjorde att du, jag och alla kunde skapa vår egen whisky i, ska vi säga, mer konsumentvänlig 
storlek jämfört de traditionella fatstorlekarna.  

För att hylla 30-liters faten skapade Angela vår hyllade Gruvguld. En limiterad 
utgåva som passar som handen i handsken en kall vinterdag.  

Volym:                700 ml 
Alkohol:              46,1 % 
Pris:                     598 SEK 
Artikelnummer: 40239-01 

 

KLUBBWHISKY 

Jag vill passa på att tacka er klubbar för det fantastiska mottagande som vårt 200-liters fatkoncept fått.  
Många är ni som valt ett Mackmyra-fat som nästa klubb-buteljering. Ni som ännu inte gjort slag i saken är välkomna 
att höra av er till mig för en oförglömlig provning i jakten på just ert fat.  
Vilken whiskyklubb blir först med en 15 yo svensk single cask, single malt whisky..? 
Klubben Habost kan intyga att det kan bli hur bra som helst, dom var tidigt ute och har buteljerat ett tidigt 
200 litersfat vid 14 yo lite av rekord att utmana. Resultatet var mycket uppskattat i klubben.   

Singel cask från stora fat -  klubb buteljering 
Vi erbjuder nu klubbar 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. 
  
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   

tel:40239-01
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


 

 

  Nyheter från Diageo & Micke Lundén 

 

 
Gott Nytt Whisky–år på er alla ! 

 

 
Johnnie Walker har lanserat 

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL 
GHOST AND RARE PORT ELLEN 

Detta är det andra släppet i serien ”limited edition” Johnnie Walker Blue Label, en serie specialutgåvor 
skapade med hjälp av oersättliga och sällsynt whisky från destillerier som många gånger tystnat, därav 
benämningen ”Ghost", och annan otroligt sällsynt whisky som används för att skapa den prisbelönta 
Johnnie Walker Blue Label. Kärnan i den här begränsade upplagan ligger i den eftertraktade Islay single 
malten Port Ellen - ett "spökdestilleri” som stängde sina dörrar 1983.  
 
Ghost and rare Port Ellen följer den spännande utgåvan Ghost och Rare Brora som kom förra året. 
Varje utgåva i serien erbjuder ett flyktigt tillfälle att njuta av whiskys djup från unika destillerier. 
För Johnnie Walker Master Blender Jim Beveridge och hans lilla team av expert som blandar Johnnie 
Walker Blue Label Ghost and Rare-serien erbjuder dessa malter en fascinerande inblick i en värld av 
ikoniska destillerier som lånar ut någonting mycket speciell för varje droppe Johnnie Walker Blue Label.  
 
Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen buteljeras på 43,8%.  
Varje flaska i den här specialutgåvan är numrerad individuellt. 

 
 

 

 

                  Mikael Lundén 

                          Senior Nordic Brand Ambassador Whisky & Rum 
                          Diageo Reserve 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

The Macallan lanserar  för första gången 
en “double-matured” med Concept No. 1 
Grundlagringen sker på Sherryfat varpå en finish sker på ex Bourbonfat (40%) 

Master Distiller Nick Savage säger - 

Den innovativa processen som utvecklats för att producera denna anmärkningsvärda single malt matchar 
visionerna i den surrealistiska konstvärlden och återspeglar vår kontinuerliga sökande efter excellens.  

 

 

I nuläget lanserad på “travel retail”    

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


 

 
  

 
- Cecilia på Stellan Kramer berättar om nya flaskor från Loch Lomond 

 
Är din klubb intresserad av att prova våra produkter så kommer vi gärna till er! 

Vi håller gärna en provning med erfarna provningsledare 
Kontakta cecilia.martenson@stellankramer.se,  / Sláinte! Cecilia 

 
Inchmurrin 12 YO 

379 kr 46% 

Brons i Aflodals Whisky VM 2018 
Brons i Allt om Whiskys tävling om Årets bästa Whisky 2018 

 

Loch Lomond 18 YO 
689 kr 46% 

 

 

 

mailto:cecilia.martenson@stellankramer.se


 

 

 

 

 

 

MORTLACH 25 YEARS OLD 
Det spelar nog ingen roll vilken whiskyvän man frågar om Mortlach, alla lär hålla med; få skotska destillerier har 
en lika habil högstanivå. Denna mäktiga 25-åring från ”The Beast of Dufftown” är en sherryskönhet som lagrats 
på både förstagångsfyllda och refill-fat. Massor av frukt, choklad, marsipan och mörka bär. En ljuvlig whisky.  

MORTLACH 25 YO, G&M DISTILLERY LABEL, 43 %  
Säljstart: 31 januari 
Artnr: 40373-01 
Pris: 2 575 kr 
Alkoholhalt: 43%  
Fat: First fill and refill Sherry Casks 
Ålder: 25 år 
Antal flaskor till Sverige: 90 fl 
 
 
 

LINKWOOD 25 YEARS OLD 
Linkwood kallas ibland spindeldestilleriet. Historien har sitt ursprung hos den excentriske destillerichefen 
Roderick MacKenzie som, under de 18 år han fick vara kvar på posten, inte lär ha tillåtit minsta förändring. Inte 
ens inköp av nya maltspadar eller städning och allra minst att ta bort spindelnät ur lagerhusfönstren. Det här är 
en sherrylagrad storslagen whisky med klassiska toner av russin, fikon, kanel och allt som hör en stilren 
sherrylagring från Gordon & MacPhail till. 

LINKWOOD 25 YO, G&M DISTILLERY LABEL, 43% 
Säljstart: 31 januari 
Artnr: 40374-01 
Pris: 2 304 kr 
Alkoholhalt: 43 %  
Fat: First fill and refill Sherry Casks 
Ålder: 25 år  
Antal flaskor till Sverige: 48 fl 

  

GLEN GRANT 1995 
Från våra vänner på Vintage Malt Whisky Company i Glasgow har vi valt ut tre favoriter för januarilanseringen. 
Först ut en Glen Grant på respektabla 22 år. Glen Grant är som gjord för att lagras på bourbonfat - då kommer 
den närmast helt orökta stilen med sin fruktiga ton, maltiga karaktär och närmast krispiga brödighet fram 

GLEN GRANT 1995, 22 YO, COOPER´S CHOICE, 52%  
Säljstart: Torsdag 31 januari, webb 
Artnr: 40370-01 
Pris: 1 448 kr 
Destillerad: Juli 1995 
Ålder: 22 år 
Alkoholhalt: 52% 
Fat: Bourbon Single Cask No 119440 
Totalt antal: 270 fl 
Antal flaskor till Sverige: 180 fl 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

BUNNAHABHAIN 2001 
Det är det alltid extra spännande med Islaywhisky från Cooper’s Choice – företagets grundare inledde ju sin 
whiskybana just på Islay. Denna, 16-åriga och sherrylagrade, ”Bunna” kommer från ett singelfat och bjuder på 
en smakresa genom fruktskålar och de spanska vinkällarna. Vinösa toner, mandel, honung och massor av röda 
bär 

BUNNAHABHAIN 2001, 16 YO, COOPER’S CHOICE, 46% 
Säljstart: Torsdag 31 januari, webb 
Artnr: 40372-01 
Pris: 1 149 kr 
Destillerad: Oktober 2001 
Ålder: 16 år 
Alkoholhalt: 46% 
Fat: Sherry Single Cask No 9497 
Totalt antal: 420 fl 
 
 
 

PORT DUNDAS SINGLE GRAIN 1999 
Grainwhisky är för många en oupptäckt skatt på whiskyhyllorna. Det är synd, bra singelgrain bjuder många 
gånger på smaker lika djupgående som maltwhisky. Ändå är graindestillerierna påfallande anonyma. Port 
Dundas var ett stort destilleri – faktiskt en tid Skottlands största. Här producerades enorma mängder whisky 
ända till stängningen 2010.  I denna buteljering är något så ovanligt som en Port Dundas som slutlagrats på 
Marsalafat. Det sicilianska starkvinet har hjälpt till att skapa en whisky med mängder av söta, fruktiga och 
annorlunda toner 

PORT DUNDAS 1999 18 YO COOPER´S CHOICE 53% 
Säljstart: 31 januari 
Artnr: 40371-01 
Pris: 945 kr 
Destillerad: Juni 1999 Ålder: 18 år 
Alkoholhalt: 53% 
Fat: American Oak + Marsala finish, Cask No 968 
Totalt antal: 295 fl 
 
 
 

 

 

 
 

  
    Seven Stars No.7 Alkaid 
 
 
 

 
lanseras på Systembolaget den 8/3 kl 10:00 
 
1800 flaskor 
 
Pris som alltid 795:- 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Camilla Ericsson 
Spirit of Hven Distillery 
www.hven.com  

http://www.hven.com/


 

 

 
 
God fortsättning Whisky-Sverige  

Hör gärna av er till mig om ni vill boka en provning, 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.  
Jag planerar att vara på plats på mässorna i Linköping, Malmö och Göteborg 
samt Maltfestivalen i Östersund så kom gärna förbi och säg hej. 
 
Olof Noreus, Whisky Brand Ambassador, Pernod Ricard Sweden.  
olof.noreus@pernod-ricard.com 

Grattis 
Robert Wickman var först med att spika rätt svar i förra brevets Quiz, svaret var Strathisla. Ni 
som skickar in svar på kommande Quiz, glöm inte att ange klubb och en adress då det brukar bli 
en litet pris som skickas hem till vinnaren.  

 

Nytt från Pernod Ricard -  1a mars  
 
Ballantine’s Single Malt - Glenburgie 18 yo 

Denna sällsynta 18-åriga skotska Single Malt är exceptionellt len, har perfekt balanserade toner 
av söta röda äpplen och solmogna svarta vinbär. Glenburgie 18 yo är krämig med en sammetslen 
känsla av honung, och fullmatad med söta, fruktiga toner i kombination med en klingande 
eftersmak.                                                                           
                                                                                           Ordinarie sortiment, Nr470, pris 749:-  

Aberlour Casg Annamh 

Casg Annamh betyder ”rare cask” och denna buteljering är husstilen trogen med 
sherryfatslagring i fokus och med ambitionen att vara en perfekt introduktion till sherryfatslagrad 
whisky. Lagringen har skett på tre olika fattyper, olorososherryfat av europeisk och amerikansk 
ek samt amerikanska bourbonfat vilket ger en mångsidig, fyllig och smakrik whisky där frukten 
balanseras på bästa sätt med kryddiga inslag. Den buteljeras vid 48% abv. utan kylfiltrering.               
                                                                        Beställningssortimentet och kommer att kosta 549:-  

Quiz  - Bildtävlingen 
Vi fortsätter vår resa i Skottland – gissa vilket destilleri denna bild kommer från.  
Vinnaren som är först på bollen får i vanlig ordning ett par trevliga whiskyglas från The Glenlivet.  
 
Maila svar till 
olof.noreus@pernod-ricard.com 

Denna gång två bilder från en 
doldis i Speyside som i dagsläget 
inte har något besökscenter.  

  

mailto:olof.noreus@pernod-ricard.com
mailto:olof.noreus@pernod-ricard.com


 

 

 

 

 

Sverigepremiär 

The Dalmore Port Wood Reserve 
 
Hej alla Dalmore vänner vi är jätteglada att meddela att den 28:e januari får den svenska 
Dalmore familjen tillökning, då kommer nämligen de första flaskorna av The Dalmore Port Wood 
Reserve till Sverige som en av få utvalda marknader. 

Detta, senaste i raden av, mästerverk signerade Richard Paterson har först legat på amerikanska 
bourbonfat för att sedan få sin slutfinish på noga utvalda 600 litersfat som tidigare innehållit tawny 
port från det berömda portvinshuset Grahams. 

 

Smakupplevelsen beskrivs som 

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 
 
Eller som Maestro själv uttrycker det;  
“Utterly individualistic, this noble spirit displays a multitude of exotic flavours - a complete revelation!” 
Richard Paterson Master Distiller, The Dalmore 
 
Alkoholstyrkan ligger på 46,5 %    
 
Priset på systembolaget kommer att ligga på endast 799: 
- 
(går att beställa genom privatimport redan nu) 
 
På Whiskyexpo i Linköping 8–9 februari ges 
första chansen till provsmakning. 
 
 
 
Vi ses där. 
 
Sláinte 
 
Björn Olsson 

  



  

 

Jan u a r i  2019  
 

  

 

 



Tjaerdalen Beer & Whisky
www.tdbeerwhisky.se   info@tdbeerwhisky.se

Makar Cherry Gin                   Samarbete Agitator

Vi är mycket glada att kunna meddela att
vi snart kommer att kunna lansera nya
Makar Cherry Gin. Den femte
buteljeringen i den prisbelönta Makar Gin-
familjen.

  
Makar Cherry Gin är skapad genom att
infusera färska körsbär och en mindre del
rosépepparkorn i Makar's Original Dry
Gin. Och sedan pressa dessa för att
ge ifrån sig maximal smak.

  
Denna gin har fått ett mycket positivt
mottagande på de två mässorna där vi har
haft möjlighet att ha "tjuvpremiär" med ett
fåtal flaskor till provsmakning.

  
Planen är lansering i systembolagets
beställningssortiment senare halvan av
januari 2019

 
 
 
 
 
 
 

Tjaerdalen har sedan en tid tillbaka ett
samarbete med Agitator Whiskymakare,
ett dotterbolag till Nordic Whisky Capital.
Inledningsvis handlar det bland annat om
ett marknadssamarbete med gemensamt
deltagande på whiskymässor samt andra
marknadsaktiviteter.

  
Agitator whiskymakare i Arboga är
Sveriges modernaste och mest
nytänkande destilleri som har en tydlig
strävan efter produktkvalitet kombinerat
med viljan att förändra och utveckla. Med
smaken som rättesnöre är ambitionen att
tillverka ett slutresultat som blir riktigt bra
whisky.

  
Tjaerdalen ser samarbetet med det
innovativa Agitator som mycket spännade.
Med utgångspunkt i att företagen delar
samma kompromisslösa syn på kvalitet
och fokus på slutprodukten ser vi att
företagen tillsammans kommer att kunna
väcka intresse och nå ut till fler
whiskyintresserade runt om i Sverige.



 
Cinderella Whisky Fair 2019

I februari kommer Tjaerdalen att finnas
med på Cinderella Whisky Fair 2019. Med
oss kommer vi bl a ha ett par mässunika
releaser i högst begränsad volym:

En speciell Viking Lineutgåva för
CWF i form av en 15-årig Port
Charlotte SC CS buteljering.
Den första whiskybuteljeringen från
Glasgow Distillery, som lystrar till
namnet 1770.

Fatandelar

I dagsläget kan vi erbjuda andelar i
följande fat:

1. Hogshead från Glendullan Distillery,
8 år

2. Barrel från Ardmore Distillery,
Heavily Peated, 5 år i december

3. Barrel från Glencadam Distillery, 7,5
år

Provning

Boka provning med Tjaerdalen.
Dryckesprovningar i olika kombinationer
eller rena whisky-, öl- och ginprovningar.
Vi skräddarsyr provningar allt utifrån
intresse. Om du är intresserad av att veta
mer och/eller vill boka en provning så
kontakta oss så kan vi tillsammans
diskutera provningsupplägg



 

 

 
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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