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Förbundet representerar idag 212 klubbar med 9015 enskilda medlemmar 

 

 

Bästa klubbmedlemmar 

Precis när man tyckte våren var här så faller snön utanför fönstren, här krävs det 

något för att lätta upp stämningen  Jag passade på att göra en runda i Scotland 

för att se lite nytt, så jag tänkte fresta med en lite reseberättelse som ett 

exempel på vad man kan göra mitt i februari.  

 

Färden gick söderut mot Annandale så långt söder ut man kan komma mot 

Engelska gränsen. Här har det skett en återuppståndelse som heter duga. Det 

gamla destilleriet var inte bara lagt ”malpåse”, det var helt nedmonterat och 

mark med byggnader såld till den lokala bonden, liknande situation som för 

Glengyle. Professor David Thomson har investerat över 10 miljoner pund i 

återuppbyggnaden som är ett av de vackraste jag sett. Se bild före och efter till 

höger. Extremt stilfullt i allt från tegelsten till inredning och utrustning.  

 

Som besökscentrum är det välgjort med en mycket bra ”coffe shop”. Vi smakad 

på ”new make” från både det rökiga och orökta receptet och jag har inte smakat 

så bra råsprit sedan besöket på BOX. Väl värt ett besök och har även 

fatförsäljning, något som sinat något. Den ädla maltdrycken är uppkallad dels till 

ära av hemmasonen Robert Burns med den orökta ”Man o’ Words” och dels till 

ära av Robert The Bruce med den rökiga Man o’ Sword. Bruce var ”King of Scots” 

och förfäderna var alla ”Lord of Annandale”.  

Inom kort passerar man treårsgränsen!     

 

Färden gick vidare till Whiskybroker och Martin Armstrong. Många svenskar har följt pappa Raymond Armstrongs 

projekt att tillsammans med sin bror återstarta Bladnoch, även det på sydkusten men längre västerut. 

Bladnochs pannor kan vi som kuriosa berätta att dom såldes till Sverige och utgjorde Skeppets destillerikapacitet 

på 50-talet, numera finns dom på spritmuseet och på Reimersholme enligt ryktet. Hursomhelst så är Bladnoch sålt 

och under renovering varför sonen Martin tvingades flytta ut med sin fathandel och köpte då en gammal 

industrifastighet med lager och bostad rätt över viken i byn Creetown. Vi smakade på lite tunnor som vi ”råkade” 

ha på hans lagerhylla och såg flera bekanta namn på faten när vi vandrade runt. Ingen lyx men funktionellt och 

med stor kapacitet, sprillans ny buteljeringsanläggning dessutom.  

 

 



 

In i bilen och vidare norrut, ett stop hos Glengoyne och deras bejublade 

fatägardag, lika bra som vanligt och därefter vidare till Dornoch norr om 

Inverness, 5 minuter från Glenmorangie. Dornoch är om ni inte visste det 

exempelorten i ”The Scotch Whisky Regulations” anvisningar för 

utformning av flasketiketten. Till och med Dornoch Castle nämns varför 

vi kort och gott tog in över natten just där. Whiskybaren är rent sagolik 

och säkert en av de allra bästa med en ytterst kunnig bartender.  

Man vann förra årets ”SLTN Whisky Bar of The Year”.  

Dornoch Castle har dessutom startat ett eget destilleri bakom hotellet. 

Det är i sin linda och man har just fått sin licens. Utrustning är på plats 

och man fyllt de första faten men har ingen stor produktion i nuläget. 

Det var ett litet axplock från en vecka i februari.                 

Provningsturnéer 

Aktuell SWF turné i vår är planerad med populära Martin Markvardsen – Highland Park 

Måndag  8 maj: Landskrona – WorldWhisky.se 

Tisdag     9 maj: Växjö – Wexio Maltwhiskysällskap 

Onsdag  10 maj: Vetlanda – Withala Maltwhiskykultur 

Torsdag  11 maj: Västerås – Aros Uisge Beatha Society 

Fredag    12 maj: Avesta – Avesta Whiskysällskap 

Lördag    13 maj: Borlänge – SMAD 

Tidigare nämnde vi en turné med Folke Andersson men den har av olika skäl flyttas till hösten  

Glöm inte att många av våra Svenska generalagenter är intresserade att göra egna besök hos era klubbar.  

Några exempel  är Olof Noreus, Pernod Ricards Whiskyambassadör i Sverige ( olof.noreus@triggur.com )  

eller Erland Gunnarsson, Whisky Ambassador hos Bacardi med Last Great Malts  ( erland@bacardi.com ) 

Buteljering 

Erbjudandet om BOX är ute hos klubbarna i skrivande stund. Om någon missat informationen det så kontakta er 

klubbrepresentant hur ni hanterar beställningen för just din klubb. Vi får se om det blir kvotering den här gången 

Vi har ca 2000 flaskor att slåss om. Det slutliga valet av fat för buteljering ligger fortfarande i Melanders 

nogsamma urvalsprocess. En sak vet vi… att vi sällan blir besvikna. 

Priset ligger kring 700 kr för en ½-literflaska, cask strenght. Specialetikett för SWF. 

Årets Whiskykrog  
 

Det är dags att nominera krogar barer och hotell till Årets Whiskykrog, omröstning sker juni-sept på webben. 

maila ordf@svenskawhisky.se 

Pins 

Hur identifierar vi en SWF:are ?   - med en medlems-PIN så klart. 

Beställ era pins till klubben via klubbens representant. 

 

Kostar  25 kr/styck         kontakta  ordf@svenskawhisky.se 

  

mailto:olof.noreus@triggur.com
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Utbildning 

Vi har några platser kvar STEG-2 utbildningen.   

Skynda på med din anmälning om du vill försäkra dig om plats 

Provningsledarutbildningen i Smögen börjar bli fullbokad, 

några platser kvar. Skynda på med din anmälning om du vill 

försäkra dig om plats. 

Vi samlas i Hunnebostrand fredag 5 maj kl 15 och startar med att utforska Pär Caldenby 

destilleri. 

Lördag blir fullmatad med praktisk övning och vi avslutar före lunch på söndag. 

Det här blir tredje utbildningstillfället, de tidigare gick av stapeln på Box vid Höga Kusten 

och sedan på Hven Backafallsbyn. Vi fortsätter traditionen att samlas vid något av våra 

svenska destillerier.  

 

Mässa där SWF har en fot inne 

Nu närmast är det dags för  Malmö Öl & Whisky festival 

På fredag 10 mars kl 14 slår Taste Event upp portarna på 

Malmömässan. 

Och…  två veckor senare följer man upp i Stockholm med 

Malt Mat & Destillat på Stockholmsmässan i Älvsjö. 

31 mars-1 april  - läs mer på  maltmatdestillat för info 

SWF har fått ett bra erbjudande med rabatt på inträde 20% 

ange SWF vid beställning läs även på SWFs hemsida 

Dessutom har alla tidigare klubbar separat fått erbjudandet 
att med förtur boka sig på en speciell Master Class som 
Thomas Sundblom på Clydesdale komponerat. 
 
Amrut Portonova  
Caperdonich 1995, Berry Bros & Rudd  
McDonalds Traditional Ben Nevis  
Blackadder Raw Cask  
Peppered Bilton (Clynelish), Wemyss  
Braeval 1991, Old Malt Cask   

 
Symposion har även mycket intressant Japanprovning 
Läs mer längre ner i kvartalsbrevet 

 
 

         
      

SWF kommer att finnas i monter  B07:15  
                                                                       

  

http://maltmatdestillat.se/
http://www.svenskawhisky.se/
http://media.sirholmenspirits.com/2015/11/011.jpg
http://media.sirholmenspirits.com/2015/11/006.jpg
http://maltmatdestillat.se/hem.html


 

Jubileum 

Whiskyklubbarna firar jubileum då och då. Om man betänker att vi 

är över 200 klubbar så borde det vara både tio års jubileum och 

tjugoårsjubileum titt som tätt, och ibland kanske trettio år. 

Personligen tycker jag att alla tillfällen till fest är av godo, så varför 

ser vi inte spår av fler jubileumsfester. Tipsa gärna. 

 

Undertecknad fick förmånen att närvara som hedersgäst när The Small Whisky Society från Söderköping firade 10 

år för ett par veckor sedan. Vilket kalas! Klubben har en högst erfaren och smått känd restaurangchef i sina 

gömmor så maten var av Michelin-klass med whiskytouch. NI som var med på Diageos Whiskymattävling i 

Söderköping minns säkert Anne-Marie Bardler Weibe. Välkomstdrinken var en ålderstigen Oban med olika snacks 

baserat på anka, himmelskt! En av klubbens tidigaste frontfigurer Douglas Christianson underhöll med en högst 

anständig whiskyprovning som flätades in i måltiden och varvades med allehanda skrönor från whiskyvärlden. 

Till maten spelades det naturligtvis musik… vem står på scenen om inte Dreams of Drams med Anders Görling i 

spetsen. Efter maten bjöd fru Gjörling upp till en kurs i Irish/Scottich dans… äkta ”Jigs” och ”Reel”. 

Döm av min förvåning när det serverades en egen klubböl tillverkad av SWFs buteljeringsansvarige Jonas Östberg 

som även driver ett ölbryggeri i Sundsvalls södra förorter. Bröderna Bommen heter deras ölverkstad.  

Grattis säger vi till Small Town och hoppas på lite referat även från andra klubbar i framtiden, en tradition kanske.  

En av våra stora klubbar fyller t.ex. år i år, nämligen SMAD, mer om detta i kommande kvartalsbrev.   

         
         Anne-Marie                   Ordf            Klubböl                     Douglas    Keltisk Dans 

  Bardler Weibenneli            Anneli Gehlin     Bröderna Bommen          Christianson               till Dreams of Drams      

 

Hemsida 
Vi har under en längre tid brottats med vår hemsida och vi har sökt frivilliga att engagera sig vilket varit svårt. 

Vi har därför beslutat att utreda en lösning där vi antingen förenklar eller köper tjänsten externt för att dels få 

stabilitet över tiden och dels säkerställa en modern utveckling som matchar trenderna i sociala medier.  

Vi har inlett ett samarbete med en spännande partner som eventuellt kan vara leverantör och dessutom skapa 

kanaler som når längre ut till klubbarnas medlemmar. Mer om detta i kommande kvartalsbrev.  

Utmärkelser 
Vi har uppfattat ett säkert stalltips att vår förre ordförande Douglas Christianson inom kort blir invald i det anrika 

samfundet ”Keeper of the Quaich” 

Ceremonin tar plats den 3 april på Blair Castle i Skottland.   

För att nämna några som tidigare förärats medlemskap hittar vi 

Ulf Buxrud, Mikael Lunden och Anders Gjörling. 

Grattis till dig Douglas från oss på SWF 



 

 
Se följande nyheter och aktuellt från våra importörer, agenter och sponsorer 

 

                         

En god malt kräver god musik 

             Dreams of Drams 

 

Smögen Whisky  

 

WEB-släpp 1 juni 

Single cask    nr 18/2012, en Bourbon barrel på   5YO,   61,3 %   ca 1220 kr,     276 flaskor 

Sherrybatch 18 stycken Sherry Octaves (50 liter) 4YO,   53,5 %   ca   842 kr,  1056 flaskor 

 

På destilleriet i Hunnebostrand/ Smögen 

Visningar under sommaren, tor-lör kl 16:00 (6 juli till 12 augusti).  

Anmälan behövs inte, annat än om man är en större grupp.  

Kostnad 100 kr/person, kontant betalning.  

Provsmakningsmöjlighet finns och kostar 50-60 kr per dram. 

 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-gNrPx8XSAhUEZCwKHQeHCowQjRwIBw&url=http://fredagswhisky.com/whisky/smogen-jubilee/&psig=AFQjCNFEk__MxVY3SYQz6JVZu9V1hopNFg&ust=1489003399910260
http://www.dreamsofdrams.se/index.html


 

 

 

 

Våren är på väg!  

Trots att världen runt omkring oss känns kallare än vanligt så är det ändå med en skön känsla vi går in 

i vårmånaden mars. Det är lite ljusare ute och solen kan faktiskt kännas varm och skön i bland. 

Det ovanligt lugnt vad gäller nyheter nu i mars men det kommer en nyhet med BLACK SNAKE 

 

Blackadder International  

----------------------------------------------------------  

Robin och jag har för ett antal år sedan utvecklat en ny 

produkt som vi kallar Black Snake. Det är i princip en 

sorts solera lagring. Det började med att vi köpte ett 

antal sherryfat av god kvalité. Sedan gjorde vi upp med 

ett känt destilleri om att få köpa maltwhisky  

från dom med en ålder på cirka fem år. Vi fyllde 

sherryfaten och lät stå cirka ett år innan vi tömde dom. 

Men vi tömde bara så mycket att vi kunde fylla på igen 

med två nya barrels med fem årig whisky. 

Det blir ungefär en tredjedel kvar i fatet. Med lagom 

fyndighet så kallade vi första fatets tappning för VAT1 

First Venom. Succen var omedelbar.  

I Asien skriker man nu efter Black Snake och vårt lager 

har nu 18 sköna sherryfat liggandes som väntar på sin 

tur att få tömma en del.  

Tidigt valde vi ut fat nummer 7 till den svenska markanden, ett så kallat PX fat. Förra våren släppte vi 

såldes VAT7 First Venom för att fira vårt 10-års jubileum. Dessa gick åt som det berömda smöret i 

solskenet. Nu ett år senare kommer VAT7 Second Venom. En lika snyggt sherrylagrad maltwhisky som 

tidigare. Vi har till och med fått ned priset lite och… 

 

23 mars släpper vi 300 flaskor via Systembolagets webb-släpp.  

 

40056 Black Snake Vat 7 Second Venom, BAG, 57.5%   659:-  

 

Lite annat smått och gott från vårt breda sortiment, värt att ta en titt på. 

________________________________________________________________   

 

McDonalds Traditional Ben Nevis blivit prisad med ett trevligt hederspris på mässan i Uppsala.  

Vi är inte helt förvånade utan vi vet att denna härliga single malt med sin lätt rökiga karaktär  

och tydliga sherryton är riktigt god!  

 

87285 McDonalds Traditional Ben Nevis,BND,46.0% 796:-  



 

 

Ute i butikerna kan du hitta Lg6 av Elements of Islay.  

Det är deras Lg6, dvs Lagavulin. Cirka 8 år gammal och vid fatstyrka.  

Det är inte många kvar av denna rökiga godning.  

 

20219 Lg6,EOI,53.7% 688:-  

____________________________________________________________________________ 

Annars är det väl rom som just nu är bland det hetaste. Vi har varit väldigt lyckligt lottade med 

leverantörer som har bra rom att sälja oss. De två absolut bäst säljande sorterna är 

English Harbour 5y, med sin lättdruckna typiska smak av lagrad rom, samt den 21-åriga mörka 

skönheten från Panama som lystrar till namnet Zafra. Men vill man ha något speciellt  

så är det nog single faten i Kill devil serien som står ut lite extra.   

  

 

87066 English Harbour,EHA,5y,40.0% 400:-   

86162 Zafra Ron Master Reserve,ZAF,21y,40.0% 875:-   

 Kill 

Devil hittar du på följande länk: Kill Devil 

_______________________________________________________________________________ 

 

Du hittar oss på följande mässor i mars:  

 

3-4 mars Skövde Öl- och Whiskymässa  

10-11 mars Malmö Öl- och Whiskyfestival  

24-25 mars En Öl- & Whiskymässa, Göteborg  

30-31 mars M/S Birka Romcruise  

30 mars - 1 April Malt, Mat & Destillat, Älvsjö Stockholm  

 

 

Vi syns väl?  

"Vänlighet smittar, låt oss skapa en epidemi" 

     

            Thomas                     Robin 

 

http://www.clydesdale.se/?page=products_showbrand&brandid=KID


 

  

 

 

 

 

Richard Paterson 

50 år i Whiskyindustrin 

 

20:e april kommer Richard till 

Stockholm och håller en exklusiv 

provning för journalister och 

whiskyfantaster i Sverige. 

Richard varit Dalmores väktare i mer än 45 år och ansvarat för några av Skottlands äldsta och mest 

sällsynta fatlager. Inspirerad av Dalmores grundare Sir Alexander Matheson och tre generationer 

Mackenzies har Richard varit en pionjär i Dalmores utveckling. 

 

Mer informantion kommer i separat utskick! 

Martina Talmet 

Brand Manager   

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


 

 

 

 

 

 

Inom de närmaste månaderna kommer detta Campbeltown-destilleri att än en gång flytta fram 

positionerna och stryka dubbla streck under de många påståendena om att Springbank är Skottlands 

mest innovativa destilleri. Det är vår förhoppning att du kommer att få många minnesvärda upplevelser 

denna sköna Springbankvår. 

 

 

Springbank 21 yo 47,5%  – Lansering 3 mars 
Särskilt roligt tycker vi det är att Springbank ser Sverige som en andra 

"hemmamarknad" och att man därför tömmer de allra bästa singelfaten för oss. 

Den tredje mars lanserades  Springbank 21 yo for Sweden. En häftig klassisk 

sherry-hoggie som tickar in på 47,5 mörka, fruktiga, procent. Detta är ett unikt 

engångstillfälle för oss svenska whiskyvänner. Lanseringen sker i 

vinkällarbutikerna och konsumentpriset hamnar på 2 967 kr. 

Nr: 11 304-01 Pris: 2 967 kr 318 flaskor 

 

Springbank 12 yo 53,5% Burgundy – Lansering 23 mars 
En spännande 12-åring som fått fina internationella recensioner. Lagrad på ett 

rödvinsfat från bourgogne som har resulterat i en rejält vinös, mjuk och smakrik 

whisky. Smaknoterna talar om en mandel, choklad, kokos med inslag av ananas, 

farinsocker och lakrits. Det här är en Springbank som verkligen sätter sitt signum 

på hur betydelsefullt ett aktivt fatarbete är. 

Nr: 40 058-01 Pris: 931 kr 654 flaskor webblansering 

https://www.systembolaget.se/dryck/sprit/springbank-1130401


 

Hazelburn Barolo 9 yo, 57,9 % – Lansering 23 mars 
Efter sex år på first fill bourbon och tre år på Barolofat (Barolo är som bekant 

NordiItaliens röda prestigevin) har denna orökta Springbank (Hazelburns 

signum) buteljerats i drygt 10 000 flaskor för global lansering. Det mäktiga 

rödvinet har gjort ett kraftfullt intryck på whiskyn och lämnat massor med vinösa 

smaker. Här finns frukten, örtigheten, och kryddigheten som kännetecknar riktigt 

bra vinlagrad whisky. 

Nr: 40 054-01 Pris: 951 kr 444 flaskor , webblansering 

 

Springbank 10 yo, 46% – Lansering 27 mars 
Världens kanske bästa standardbuteljering, hittar snart tillbaka till Systembolagets 

sortiment. Finns i beställningssortimentet från den 27 mars. 

Nr:  85 504-01 Pris: 598 kr 

 

Springbank Local Barley 11 yo, 53,1% – Lansering 20 april 
Kornet som använts till att destillera denna elvaåring kommer från Aros farm 

på Kintyrehalvön i närheten av Springbank. Whiskyn är uteslutande lagrad på 

bourbonfat och har buteljerats i 9 000 flaskor. Kornet är den i 

whiskysammanhang ovanliga sorten Bere, som sedan har mältats på 

Springbanks traditionella maltgolv. Whiskyn är fruktig, lite söt och ändå 

robust, vilket brukar känneteckna Springbanks husstil. Den är visserligen bara 

elva år, men känns betydligt äldre i gammaldags, old school, Springbankstil. 

Sådan stil som satte Springbank högst på konnässörernas rankinglistor för ett 

par decennier sedan. 

Nr: 40 457-01 Pris: 1 452 kr 642 flaskor   webblansering 

 

Longrow Peated 46% – Lansering 21 april 
Det är få rökiga whiskysorter som är lika "brutala" som Longrow. Den klassiskt 

golvmältade och torvrökta malten proppas ibland så full med fenoler att till och 

med de inbitna Islay-entusiasterna går i taket. Vi svenskar är galet förtjusta i rökig 

whisky och när Longrow Peated lanserades förra året blev det givetvis succé. Nu 

är den tillbaka. Vi utfärdar en rökvarning och slår oss ner i bästa whiskyfåtöljen. 

Nr: 40 049-01 Pris: 596 kr Antal flaskor: 1 200 flaskor 

 

 

 

 

 

 



 

Historisk japansk 

whiskyprovning  

I samband med Mat, Malt och Destillat på 

Älvsjömässan i Stockholm bjuder Symposion in 

till en upplevelseresa genom den japanska 

whiskyhistorien. Vi kommer att prova japanska 

dyrgripar till ett värde av sammanlagt 350 000 

kronor och du är naturligtvis inbjuden.  

 

Japansk whisky har de senaste åren gått ifrån att ha varit ytterst respekterad över hela whiskyvärlden till att 

bli tokhyllad och ett veritabelt investeringsobjekt med en makalös prisutveckling. Lokomotivet har varit det 

numera nedlagda och avrustade Karuizawa som på bara några få år har fått både en och ibland två nollor 

extra på sina prislappar. Den enormt växande efterfrågan har också gjort att mycket japansk whisky helt 

enkelt har tagit slut eller är på upphällningen. 

 

Vi har länge haft ögonen på den japanska whiskyn och alltid tyckt väldigt mycket om den. Därför har vi köpt 

på oss en hel del spännande flaskor som nu har blivit eftertraktade rariteter. Men istället för att se värdet 

fortsätta öka tycker vi det är mycket roligare att bjuda in till provning för att uppleva den japanska 

whiskyhistorien. 

 

Under ledning av Marlene Leon från La Maison du Whisky i Paris kommer vi att prova tio exklusiva japanska 

whiskysorter däribland två 50-åriga Karuizawa och några av de raraste Nikka-buteljeringarna som går att 

finna, som Taketsuru 25 Years Old och Yoichi 20 Years Old. Provningen kostar 4 250 kronor, vilket är 

självkostnadspris.  

  

Vill du medverka så är det först till kvarn som gäller, antalet 

platser är begränsat, intresset är stort. Detta är en provning 

som bara kan beskrivas som ”once in a lifetime”. 

LINE UP: 

Karuizawa 50 Years Old (1965) Bourbon Cask, 63 % 

Karuizawa 50 Years Old (1965) Sherry Cask, 62,4 % 

Taketsuru 21 Years Old, 48 % 

Taketsuru 25 Years Old, 43 % 

Miyagikyo 15 Years Old, 45 % 

Miyagikyo 2002 Single Cask, 62 % 

Yoichi 15 Years Old, 45 % 

Yoichi 20 Years Old, 52 % 

Nikka Coffey Grain, 45 % 

Nikka Rita Apple Brandy 30 Years Old, 40 % 

 

boka biljett fredag      boka biljett lördag 

 

  

http://maltmatdestillat.se/Japansk-raritetsprovning-FRE.html
http://maltmatdestillat.se/Japansk-raritetsprovning-LOR.html


 

 
 
             

          INCHMURRIN 

          12 YEAR OLD  
 

 
The enchanting isle of Inchmurrin is the largest of the Loch Lomond’s islands and was 
once home to the chapel built by Christian monks in the 7th century. Known as the 
‘Grassy Isle’ it is soft, rounded and wonderfully wooded - attributes sought after in 
many a malt.  
 

Large enough to support a small community, Inchmurrin lends its name to three 
distinctive whiskies in the Island Collection. Each unique, but all sharing the 
characteristics which make this range beautifully unique.  

 
DISTILLED IN OUR UNIQUE LOCH LOMOND STILLS  

AGED IN THREE TYPES OF CASKS – bourbon, refill and recharred  

DISTINCTIVE PACKAGING, BEAUTIFULLY DESIGNED  

DISTILLING HERITAGE DATING BACK TO 1772 

BOTTLED AT 46% ABV AND NON CHILL-FILTERED 

 
NOSE Distinctively fruity with pear drops and toffee sweetness. Light notes of freshly 
cut hay in summer sun.  

TASTE Seville orange citrus notes build in intensity before mellowing into softer fruits of peach and apricot. 
The fruit character gives way to creamy fudge and vanilla.  

FINISH Medium length with peppery finish.  

Lansering den 13 mars 

Inchmurrin 12 YO (46%) från Loch Lomond Group 

559 kr,  artikel nummer 85508  beställningssortimentet. 

 

     
Cecilia Mårtenson 



 

 

   

 

Nyhet i mars.   

 

 
 

Den 1a mars lanserades The Glenlivet Nádurra Peated Whisky Cask Finish i systembolagets beställningssortiment. 

Nàdurra betyder naturlig på skotsk gaeliska och tanken är att den ska produceras enligt traditionella metoder. 
Whiskyn buteljeras därför på fatstyrka utan att kylfiltreras vilket ger en fylligare karaktär. I denna nya utgåva av 
Nàdurra har all whisky slutlagrats i fat som tidigare använts för kraftigt rökig skotsk whisky vilket adderar en 
aromatisk rökighet till The Glenlivets klassiska fruktiga och mjuka husstil.  

The Glenlivet Nàdurra Peated Whisky Cask Finish har ALKOHOLHALT 61.5%  
(Cask Strength-buteljering och alhoholhalten varierar beroende på batch). 

DOFT Röda äpplen, citrus och aromatisk rök. 
SMAK Frukt, vaniljtoffee och mild rök med en lång, komplex och något kryddig finish. 

 

Tack och ha en bra dag! 

 

Olof Noreus 

Whisky Brand Ambassador 

Pernod Ricard Sweden 

 

Boka gärna en provning med Olof Noreus, Pernod Ricards Whiskyambassadör i Sverige 

på olof.noreus@triggur.com 

mailto:olof.noreus@triggur.com


 

 

                          VÄRLDENS MEST PRISBELÖNTA SINGLE MALT  

                        SLÄPPS I 3-PACK  

 

Nu lanserar Nigab en ny förpackning med tre stycken 

20-centilitersflaskor av Glenfiddich, världens mest prisbelönta 

single malt, i åldrarna 12, 15 och 18 år. Perfekt för whiskyälskaren 

som vill avnjuta en mindre provning och ta del av smakerna som 

ligger till grund för Skottlands moderna whiskyindustri. 

 

Glenfiddich är världens största maltwhiskydestilleri, med en kapacitet 

på omkring 20 miljoner flaskor årligen. Tack vare små men många 

pannor kan Glenfiddich leverera en storskalig hantverksprodukt med de 

klassiska whiskysmakerna bibehållna. Idag är honungssötma, fruktighet 

och maltighet lika mycket ett kännetecken för Glenfiddich som en 

förebild för skotsk whiskyindustri. 

Nu underlättar Nigab för fler att stifta bekantskap med denna berömda maltwhisky och hur den utvecklats under 

lagringen. Ett nytt trepack med 20-centilitersflaskor av 12-, 15- och 18-årig Glenfiddich släpps för 399 kronor. 

- Glenfiddich blev tidigt ett signum för Speysidewhisky och skapade en kommersiell stil på whiskyn som i 

dag kännetecknar stora delar av branschen. Det känns helt rätt att distribuera just denna maltwhisky i ett 

mindre och mycket prisvänligt format så att fler entusiaster kan ta del av de tre olika lagringssmakerna, 

säger Oscar J-T Holm, WG&S Nordic Marketing & Communication Manager. 

 

Den nya förpackningen om tre stycken 20-centilitersflaskor innehåller:      

 

- Glenfiddich 12 YO: Exotiska toner av mango, papaya. Tydlig ek och 
nötighet som avslutas med en lång eftersmak. 

- Glenfiddich Solera 15 YO: En mycket komplex smak med skärpa. Äppel, 
päron, brända mandlar, men även kryddor som anis och vitpeppar. 

- Glenfiddich Ancient Reserva 18 YO: Kryddig doft av kanderat päron 
och ek med inslag av sherry. En lätt ton av läder och äppelmust. Smak 
av torkade äppelringar, höstfrukter, plommon och persikor. I 
eftersmaken mer äpple, nästan som torr cider eller calvados 
tillsammans med ekighet. 

 

Nr 477-04 Glenfiddich 12, 15, 18 år      på Systembolaget från  1 mars    Pris: 399 :- 

Med vänlig hälsning NIGAB 

För mer information, kontakta: Anton Fagerhem, Spotlight PR  Mobil: +46 (0)70 716 39 52 

Nigab är en av de största leverantörerna av sprit och vin till den svenska marknaden 



 

 

  

 

 



 

 

Lanseringen på Backafallsbyn onsdagen 1 mars var en mycket välregisserad föreställning. 

Efter presentationer från ägarparet var det dags för avtäckning och provsmakning för över 100 nyfikna gäster. 

Alla var imponerad av vad som fanns i provglaset. 

Efteråt gavs möjlighet att mingla runt och prova flera av Hven destilleriets produkter till mumsiga tilltugg. 

Tyvärr är "släppet", som gjordes över många butiker, redan slutsålt från destilleriet. 

10:00 på fredagen var det långa köer vid de lokala systembolagen för att komma över en raritet. 

 

 
  



 

 

 

 

Snabbfakta 

• Gotland Whisky bildades 2004. 

• Den första råspriten producerades 2012.  

• Våren 2015 blev Isle of Lime KRAV-certifierad. 

• Alla ingredienser i Isle of Lime är ekologiskt framtagna - på Gotland.  

   All malt är ekologisktproducerad och jästen är godkänd. 

• På lagret ligger det 58 000 liter 72% sprit och mognar. 

• Bolaget har inga skulder eller lån och samtliga inventarier är betalda. 

• Det finns drygt 2 178 aktieägare i bolaget. 

• 125 av dessa aktieägare har fler än 2 000 aktier och återfinns därför på THE WALL i baren 

   på destilleriet. Nya namn har tillkommit och dessa uppdateras på väggen under 2016. 

• Destilleriet har kapacitet att producera upp till 60 000 liter sprit om året. 

• De första flaskorna Isle of Lime Shareholders Edition - började säljas november 2016 och 

   var slutsålda i januari 2017. 

• Svaide Shareholders Edition II kommer finnas i en upplaga om 4 500 numrerade exemplar.  

   Utöver detta finns en mindre upplaga (märkta Ambassador) ämnad för krogar och restauranger. 

• Det första publika släppet Isle of Lime är beräknat till sommaren/hösten 2017. 

  



 

 

Last Great Malts 

 

 

 

In på det nya året börjar det bli dags för att möta våren med whiskymässor och provningar. 

Under det gångna året har vi haft några lanseringar på systembolaget- bland annat the Deveron 12 

som nu finns på ordinarie sortiment för 349 kr och en oerhört uppskattad single cask från 

Craigellachie som vi kommer att släppa ett ytterst begränsat antal flaskor av nu under våren 

 

håll ögonen öppna! 

 

Provningar med ”Last Great Malts”  

Är man nyfiken på att upptäcka vad Last Great Malts, d.v.s. Aberfeldy, Aultmore, Craigellachie the 

Deveron och Royal Brackla, erbjuder för spännande upplevelser så erbjuder jag provningar där ni får 

en guidning genom de olika destilleriernas historia och skilda karaktärer.  

Jag erbjuder ett begränsat antal provningar under 2017 runt om i Sverige. För whiskyklubbar och 

sällskap som är intresserade är Ni varmt välkomna att kontakta mig enligt nedan.  

 

Sláinte 

Erland Gunnarsson Whisky 

Ambassador- Last Great Malts  

+46(0)739 32 36 13  

erland@bacardi.com 

 

tel:+46739%2032%2036%2013
mailto:erland@bacardi.com


 

 

 

Diageo lanserar ny irländsk whiskey, Roe & Co 

 

Irländsk whiskey är den snabbast växande spritkategorin i världen med en 

global tillväxt på över 300%.* 

Diageo lanserar Roe & Co, en ny premium blended irländsk whiskey och 

avslöjar samtidigt att företaget kommer att investera 25 miljoner € i 

whiskeydestilleriet på St. James Gate. Ett destilleri som ligger i det historiska 

Golden Triangle-området i Dublin, ett område tidigare präglat av 

whiskeytillverkning.Varumärket Roe & Co återspeglar modern lyx, i allt från 

förpackning till dryck och med fokus på att göra irländsk whiskey mer 

framträdande i Europas blomstrande cocktailkultur. 

Roe & Co är uppkallad efter George Roe, en gång världsberömd 

whiskeytillverkare som var verksam under tidigt 1900-tal. Destilleriet där 

whiskeyn tillverkades, George Roe and Co, sträckte sig över 17 tunnland på Thomas Street i Dublin och var då 

Irlands största exportör av whiskey. För att hylla arvet efter Roe kommer Diageo att öppna ett nytt destilleri i det 

gamla Guinness Power House på Thomas Street, bara ett stenkast från originaldestilleriets gamla adress. 

Roe & Co består av noga utvalda fat av irländsk malt och korn-whiskey, som sedan lagras i bourbonfat. Whiskeyn 

har en intensiv fruktighet med tydliga noter av malt och korn, samtidigt som den karakteristiska lenheten som är 

typisk för irländsk whiskey är tydlig. Med sin anmärkningsvärda och djupa smak levererar Roe & Co en perfekt 

smakharmoni mellan den intensiva fruktigheten från malt och den fylliga krämigheten av kornwhiskey. Roe & Co är 

en icke kyld filtrerad whiskey som buteljeras vid 45 procent ABV.  

Detta är ett underbart projekt för oss på Diageo och belyser den möjlighet vi ser att utveckla premiumsegmentet av 

irländsk whiskey. Under tillverkandet av Roe & Co har vi utgått ifrån de krav som dagens konsumenter ställer på 

premiumdryck och vad bartenders faktiskt efterfrågar och försökt bemöta dessa. Vi såg att det behövs en 

anpassningsbar, aromrik whiskey som fungerar i både traditionella och moderna cocktails, säger Tanya Clarke, 

General Manager, Diageo Reserve Europe. 

Roe & Co kommer finnas tillgänglig i utvalda cocktailbarer runtomkring Europa och Sverige från och med mars 

2017, som en del av Diageos växande Reserve-portfölj. 

Smakprofil  

Roe & Co har en krämig textur med en underbar doft vilken avrundas med kryddor och en mild sötma med en varm 

touch av träig vanilj. Blendens kvalitet och perfekta balans blir omedelbart uppenbar genom sin sammetslena textur 

och söta smak med bland annat kryddig päron och vanilj. Eftersmaken är kvardröjande och mild med en något 

krämig avslutning. Den söta päronsmaken i Roe & Co är en hyllning till det nedlagda George Roe & Co Distillery i 

Dublin. Än idag står den gamla väderkvarnen kvar, känd som St. Patrick och det gör även det stora päronträdet 

från 1850. 

 

 ed vänlig hälsning 

 

Micke Lundén 

Brand Ambassador 

 

Celebrating life, today and tomorrow.  

 

http://notifier.mynewsdesk.com/wf/click?upn=i1LtfWCr5IRG43ed6rkKjSl1-2BBCk6rWps97iftm0wXQ6eD3Qyx-2F3xXZKcLe81AWAp-2FU3XL-2FWT943UWy6Wze5hR9yVa0vmk066bnms2KEOaov1EpDTq6-2FnOWJpzGiKt0xnyKVwHUAT7u5WRAJvG7oZw4yKAdhXYxQJguWyfRhRYI-3D_hSJ7wCDQDHGQV0c1OtqE65yg0RoofXfwz4-2FLp6KHbt-2Fgc8xJYSb7MFnUBkq05DcQdgyM1ZQsyb8pkhbSeEYK0V2HRK1J49NpOwBu9iA0mrFFQcf5IEdplue9lcxuDAo7cZv-2B54B2HvXVuPPwPix9vjx2QXFnTkfc412-2BFIQmtKAYfAHsFPfOZw73yObIfydWeNxYlnF11LcZSA3gfKPjeOqYRJN9SNZnyOF32ucdrdoNEbNrdTbDuktKJur1sRldsXZJ7itTVRswmMNGC0qappH4vHJOhinO4atD32WwEAnMdlbT-2FC2KpDcX5gkBuHVxBony90a-2F15N3cU0-2Bfp1MQagi0jCldGvSACoukgTyUWVYT0SSM2GCPbfiPo-2F6ien8ksDThc3Z4u-2BArhic0W-2BRt0LOd1iZw21XRRmt4xnZQSM-3D


 

 

 

Kära whiskyentusiaster, 

Det har varit en flygande start på 2017 och vi på Edrington känner på oss att detta kommer bli ett mycket 

spännande år! Nedan är lite nyheter från oss men än mer spännande saker är på gång – så håll utkik. Ni 

betyder mycket för oss och vi ser fram emot att fortsätta träffa er alla på whiskymässor runtom i landet!

 

Highland Park Single Cask – exklusivt för Sverige 

Highland Park lanserade i höstas en ny Single Cask-seie, exklusivt framtagen för utvalda länder – 

däribland Sverige. Orkney har ju en koppling till oss svenskar som inte bara handlar om vår kärlek till 

Highland Park whisky, utan sträcker sig långt bakåt i tiden. Faktum är att en tredjedel av orkneyborna 

har vikingahärkomst och att destilleriets själva grundare, Magnus Eunson, tros ha svenska rötter. 

Gordon Motion, Highland Park Whisky Maker och Martin Markvardsen, Highland Park Senior Brand 

Ambassador tillbringade tre dagar på destilleriet på Orkney, för att identifiera vilka fat från de 23 

lagerhusen som skulle väljas ut specifikt för Sverige. Valet föll på totalt tre fat, som alla nu har lanserats. 

Highland Park – The Orkney Single Malt with Viking Soul 

Banden mellan Highland Park och Sverige kan spåras ända till Vikingatiden. Highland Parks destilleri är 

beläget på de svårtillgängliga Orkneyöarna, norr om det skotska fastlandet, som länge var skandinaviska 

vikingakolonier. Destilleriet grundades– eller snarare, ertappades – år 1798 av Magnus Eunson, vars 

rötter kan spåras till svenska ättlingar. Än idag lever hantverket och upptäckslustan från vikingatiden 

kvar, och det är det som är Viking Soul. Highland Park är stolta över att gå sin egen väg och gör det 

genom destilleriets läge, människorna och – självklart – sin prisbelönta och unika whisky.  

Eftersom Single Cask-serien var så oerhört uppskattad tittar vi nu på om det är något vi kan erbjuda igen 

framöver. För att först få information om alla nyheter och lanseringar från Highland Park gå med i Inner 

Circle: https://highlandpark.co.uk/about/inner-circle/  

  

https://highlandpark.co.uk/about/inner-circle/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Sweden is on FIRE! 

I slutet av februari lanserades Highland Park FIRE Edition i Systembolagets exklusiva sortiment. FIRE 

Edition är en eldig specialutgåva som följer upp lanseringen av Highland Park ICE Edition som 

släpptes i början av 2016. Inspirationen till de två specialutgåvorna härstammar från myter och 

legender med rötter i vikingatiden – något Highland Park har en nära koppling till med sitt unika läge 

på Orkney, som under flera hundra år var en skandinavisk vikingakoloni. 

Jason R. Craig, varumärkeschef på Highland Park, om FIRE Edition: ”Det här är första gången vi 

lagrar vår karaktäristiska och distinkta whisky i portvinskryddade fat och resultatet är en enastående 

och livfull 15-åring med en alkoholvolym på 45,2 %. FIRE Edition har en lätt rödaktig nyans - självklart 

helt naturlig – intensiva dofter av rubinröda frukter, en lätt rökighet och en lång och kvardröjande 

finish. Men trots sin speciella karaktär är det omisskännligen en Highland Park.” 

Än finns det några flaskor kvar av ICE och FIRE så möjligheten att utöka whiskysamlingen med dessa 

unika och oefterhärmliga specialutgåvor i sina storslagna förpackningar – kompletta med träram och 

informationshäfte – finns fortfarande. 

Första lanseringen 

Fat nummer 6403 

Namn: Highland Park 

Single Cask 13 Years 

Swedish Edition 

Lagring: First fill 

europeiskt sherryfat, 

hogshead. 

Alkoholhalt: 58,6% 

Andra lanseringen 

Fat nummer 2121 

Namn: Highland Park 

Single Cask 14 Years 

Bottled for Sweden 

Lagring: First fill 

amerikansk sherryfat, butt. 

Alkoholhalt: 59,7% 

Tredje lanseringen 

Fat nummer 2544 

Namn: Highland Park 

Single Cask 14 Years 

Bottled for the people with 

Viking Soul 

Lagring: First fill 

europeiskt sherryfat, 

puncheon. 



 

Highland Park FIRE Edition 15YO 

Alkoholhalt: 45,2% 

Pris: 1 999 kr 

Artikelnummer: 40048 

Färg: Portvinskryddade fat ger en naturlig färg med glänsande 

rödaktiga flammor.  

Doft: Livliga och intensiva dofter av rubinröda frukter och varm vanilj 

kompletteras av en eldighet från kanelstänger och rika dofter av 

mörk choklad. 

Smak: FIRE Edition bjuder på en lätt rökighet med tydliga toner av 

torkade citrusskal och vanilj följt av en kryddighet och noter av 

plommon.  

Finish: Intensiv, balanserad och lång finish med mycket sötma och 

en njutbar fruktig kryddighet. 

 

Highland Park ICE Edition 17YO 

Alkoholhalt: 53,9% 

Pris: 1 999 kr 

Artikelnummer: 40026 

Färg: Naturlig och levande färg, isig och spegelliknande ljus. 

Doft: Fräscha aromer av ananas och mogen mango. Kalla toner av 

rök. Avslutas med hint av ingefära. 

Smak: Kraftfull men len. I sann Highland Park-anda flätas dimmig 

torvrök ihop med toner av vanilj och toner av violrot. 

Finish: Vackert balanserad rik och oljig finish med kvardröjande toner 

av trä varvat med kryddor, som slutligen mynnar ut i en gnistrande 

kraftfull och harmonisk whisky. 

 

Ett skepp kommer lastat! Med prisvärd 

maltwhisky - exklusivt framtagen för den 

svenska marknaden – 1 mars 

Doft: Bär inslag av honung, päron och russin med en antydan till rökighet.  

Smak: Mycket fruktig med inslag av muskot med en angenäm rökighet och lång 

finish.  

Alkoholhalt: 40% 

Pris: 319 kr 

Artikelnummer: 407 

 



 

ARDBEG DAY.  
IT'S GROWING ARMS AND LEGS...  

 
 

Dear Committee Member 

 
From where I sit (safely behind closed 
doors in my Chairman's study) Ardbeg 

Day appears to be getting bigger every 
year, drawing more Committee 

Members to more events all around the 
world. 
 

If the rumours are to be believed, 2017 
will be no different. The details are still 

something of a mystery, but for now 
mark the date in your diary and get 
ready for another legendary worldwide 

celebration of all things Ardbeg.  
 

Slàinte!  
 

 
Mickey Heads  
Committee Chairman  

 

 
 
 

 

 

Box Dàlvve 

 

på beställningssortimentet 

 

Pris 479 kr, 700 ml 46 % – Art Nr 85124-01 

läs mer på www.boxwhisky.se 

 

 

http://click.committee.ardbeg.com/?qs=d5b11cab8eae91db6eb6f820fba02d044ace599fef4298a1e535cac8c5380157bf325e6102cc7297cb7c13ce96a4e00c280d0bee01d432cd
http://www.boxwhisky.se/
http://click.committee.ardbeg.com/?qs=d5b11cab8eae91db6eb6f820fba02d044ace599fef4298a1e535cac8c5380157bf325e6102cc7297cb7c13ce96a4e00c280d0bee01d432cd


 

 

 

Smakfull vår hos Box 

Efter ett år med förhållandevis många releaser från lagerhusen vid Ångermanälvens strand går våren i ett 

lite lugnare tempo. Dock vill vi ändå presentera några smakfulla höjdpunkter. 

Box har glädjen att leverera vårens medlemsbuteljering för SWF. Det är en buteljering som vi hoppas att 

ni ser fram emot och kommer att uppskatta till fullo. Mer information har gått ut i gängse kanaler och 

detaljer kommer efterhand. 

Från och med 1 mars har Box Dálvve Signature Malt listning på Systembolaget och bör finnas på en hylla 

nära dig. Dess inträde på whiskyscenen har varit kraftfullt och mottagandet positivt. En semirökt, bourbon 

lagrad whisky med dryga fem år i lagerhusen.  Box Dálvve, 

 

Box Dálvve  70 cl, 46 %     art.nr 85124     479 kr 

Box 2nd Step 03 är den sista och avslutande buteljeringen i 2nd Step serien och presenteras via ett 

webbsläpp på Systembolaget den 6 april. 03:an är vår äldsta whisky hittills (snittålder 5,5 år) och är en 

rökig, bourbonlagrad whisky med toppnoter från både amerikansk, och ungersk ek. 8 291 flaskor är 

buteljerade varav 4000 är allokerade för Systembolaget.  

Box 2nd Step 03   50 cl, 51,3 %    art.nr 91322-02    747 kr 

 

Boka provningar! 

Naturligtvis är en provning med Box provledare det absolut bästa sättet att ta tempen på destilleriet från 

Ångermanland, både de nya releaserna samt de spännande fat som vilar i lagerhusen. Kontakta Bo Eng på 

070-552 04 61 så koordinerar han er provning bokar in den oavsett var i landet ni befinner er. 

                    



 

 

Skottlandsresor 

Jag har många års erfarenhet av Skottlandsresor och jag får själv 

guida på fem olika destillerier där jag även genomför 

whiskyprovningar. 

 

2001 arbetade jag heltid på Blair Athol destilleri i Pitlochry.  

Mellan 2006-2014 arbetade jag åt Diageo på alla whiskymässor. 

Senaste åren hittar ni mig i Symposions monter. 

Är ni intresserad så maila    christiansondouglasci@gmail.com  

Douglas Christianon 

 

 
 
 
 
 
 

     Det var allt för denna gången  
 

     Glöm inte att nominera krogar till ”Årets Whiskykrog”    

 
     Maila     ordf@svenskawhisky.se 
 
 
 
    För SWF styrelse 
    Vid pennan 
     
    Peter Borg 
    Ordf. 

mailto:christiansondouglasci@gmail.com
mailto:ordf@svenskawhisky.se

