
 

       

KVARTALSBREV 
2020 Vinter              för SWF styrelse 

    Peter Borg 
                Ordförande 

Förbundet representerar idag 204 klubbar med 9472 enskilda medlemmar 
Nyligen anslutna klubbar är Whisky and Beer Academy of Vemdö och Quid Bonum från Malmö, Välkomna! 

 

Hello Whisky Lovers 
Nu har det gått lång tid sedan vi sist hördes, dags att gå i kapp. 
Vintern har i princip passerat och de första vårtecknen i den svenska whiskyvärlden är här. 
Whiskyexpo i Linköping, en av våra ”urmässor”, har just passerat Viking Line kastar loss med Cinderella Whisky 
Fair, nu med utökat mässutrymme. Sedan är kalendern full med whiskyäventyr. De stora mässorna som Malmö 
i mitten av mars och Göteborg i början av april, däremellan många lokala mässor, ta en titt i Whiskykalendern  
för att koordinera din egen kalender innan den fylls med annat.  

Jag är också övertygad om att många klubbar har firat ”Burns Night”, i min egen klubb har vi förlagt årsmötet till 
Burns Night. Dagen innan stod jag i kön på Taylors & Jones på Hantverksgatan i Stockholm. Detta är ett av de 
självklara ställena där man kan beställa att hämta sin haggis. Problemet är att det finns så mycket annat gott i 
denna unika butik så man har svårt att koncentrera sig. Haggisen kommer som en grov falukorv som man 
finfördelar på en ugnsplåt och rostar tills den får färg, i slutskedet en flaska Port Charlotte över hela härligheten. 
Vi serverar med stekt sidfläsk och både potatismos och rotmos samt en gräddig whiskysås till.  
Jag är övertygad att det finns många åsikter om hur man gör detta, skicka gärna in era egna versioner. 
 
Snart är det påsk, då är det dags för Schottisch Egg (se tidigare kvartalsbrev). 
 

SWF Buteljering 

Ett annat vårtecken är att en SWF buteljering är på väg ut till våra klubbar Tomintoul är runt hörnet.  
Tomintoul ligger långt upp i Avons dalgång och slåss om etiketten högst belägna 
destilleriet i Scotland vilket i sig intressant då lagringen i kallare klimat på hög höjd 
ger sin egen touch.  destillerierna i Skottland. Tomintoul är också en i raden 
”Independent Bottler distilleries”. Gordon & McPhail var tidigt ute med att köpa 
Benromach följt av Angus Dundee som köper Tomnitoul 2000 följt av Signatory 
med Edradour och Ian Macleod med Glengoyne för att nämna några. Tomnitoul 
sticker ut som ett avsvärt större destilleri, tre gånger större än Glengoyne, och har 
en större andel blends i portföljen. Nu har vi fått förmånen att buteljera en rökig 
variant som dessutom har vanligt många år på nacken en 16 årig Tomintoul Peaty 
Tang 46%, en unik flaska med andra ord. Bra jobbat i buteljeringsgruppen och ett 
stort tack till Symposion som hjälpt oss förverkliga den här buteljeringen.   
 
Buteljeringsgruppen jobbar långsiktigt så planerna att buteljera en sherrylagrad skotte är långt framskriden. 
Om allt går i lås så kommer bokningslistorna i god tid så vi i bästa fall kan få flaskorna redan innan sommaren 
om inte så strax efter sommaren.  



 

 

Convention 

Förra årets Convention kryssning på Birka var en succé. Formen att hålla Convention till havs har tilltalat många 
och med två kryssningar i bagaget så har vi nu hittat formerna. Seglatsen med Birka nu senast innebar ett flertal 
förbättringar då kontakten med Whiskyindustrin är än bättre, inte minst har vi haft möjlighet att inkludera 
Clydesdale och High Coast Distillery som tillsammans med Symposion är viktiga partners i genomförandet 
tillsammans med Birka.  

Själva Conventionprovningen genomfördes på ”SPA-däcket” som med sitt öppningsbara tak var mycket 
uppskattat. En nyhet 2019 var att vi startat att utse förtjänstfulla personer till SWF Hall of Fame. 

 

I år seglar vi fredag 4 september på eftermiddagen och återvänder på lördagen den 5 september. 
Mitt under provningen då vi råkade ha en Amerikansk presentatör på podiet öppnades taket som aviserades 
med ett kraftfull ”klonk”. Allas blickar riktades uppåt och vår vän på podiet tystnade för att högt 
utbrista ” wow James Bond”  
 
Några förändringar från förra året är att vi kommer att genomföra minimässan på lördagen i samma lokal som 
där vi höll Convention-provningen vilket säkert är välkommet då det var både trångt och varmt på förra mässan. 
Master Class grupperna på lördagen kommer att omarbetas och bli än mer intressanta. 
Årsmötet kommer att förläggas på terminalen på samma sätt som förra året innan avgång. 
 
Anmälningsproceduren kommer att tidigareläggas, vi återkommer om detaljer inom kort. 
 
Vi har många gånger njutit av fantastiska bilder som Bernt Seipl, en av våra medlemmar tagit.  
Längre ner ligger en bilaga med ett galleri av bilder tagna under Convention kryssningen.   
 

Whisky & Mat 
I tidigare kvartalsbrev berättade vi om ”Burns Night” och den obligatoriska ”Vinter Haggisen” samt  vårens 
”Scotch Egg” lämplig till påsk kanske. Vi gjorde ett upprop till er klubbar och alla dess medlemmar att komma in 
med förslag på något bra ”Scotch Summer Meal” och varför inte ett ”Scotch Autumn Meal”.  
Vi fick inga seriösa förslag så ni är fortfarande välkomna att presentera något i kommande Kvartalsbrev.  
Skicka ert favoritrecept till  ordf@svenskawhisky.se 



 

 
SWF Hall of Fame 
Vi utser med start 2019 personer som har en förtjänstfull historia när det gäller whiskyintresset i Sverige. 
Förra året utsåg vi en person som verkat ideellt och en representant från mellanleden som levererar det gyllene 
guldet i Sverige d.v.s. importörer/ agenter/ mässor. Från och med detta år kommer vi att utse även en 
representant ur produktionsledet, läs destillerier. Vi har alltså tre ännu hemliga kandidater som vi presenterar 
på Convention 4 sept. Har ni förslag så maila, ordf@svenskawhisky.se 
 
Förra året hyllades  
 
Hans Lilja 
Som initiativtagare till Svenska Whiskyförbundet har Hans bidragit till en 
organisation som berör över 9000 enskilda medlemmar i över 200 
whiskyklubbar från Ystad i söder till Kiruna i norr. Hans har själv drivit 
Klubben WAS  med nordisk förankring och varit en internationell förebild 
 
Thomas Kuuttanen 
Som representant för Symposion, en av de tidigaste importörerna av 
kvalitativ maltwhisky i Sverige. Symposion har varit en aktör när det 
gäller utbildning inom whiskyområdet och har varit ett stort stöd för SWF 
när det gäller stipendier, provningsturnéer och buteljeringar  

Stipendiater 
På Conventionkryssningen utses varje år en stipendiat som de senaste åren fått en veckas utbildning på 
Springbank, alla kostnader betalda. 
Naturligtvis är det en kostsam insats som vi inte skulle klara utan sponsring från Symposion. Förra årets 
stipendiat var Mattias Johannesson, vem står på tur i år?  Skicka in nomineringar till ordf@svenskawhisky.se  
Personen som nomineras skall på ett avgörande sätt bidragit till whiskyintresset bland Svenska Whiskyklubbar. 
Personen skall inte vara en ”kommersiell person” utan en ideell kraft i någon SWF-klubb som gjort stort avtryck.  
SWF-styrelse granskar och lämnar seriösa nomineringar, som fyller kraven ovan, vidare till Symposion som 
slutligen utser årets stipendiat. Lämpligen är det klubbarna som nominerar kandidater men man kan även 
nominera sig själv. 

Årets Whiskykrog 
I år startar vi röstningen på årets bästa whiskykrog tidigare då vi vill hinna avsluta omröstningen mitten augusti. 
Planen är att vi skall presentera vinnande krog på Convention till havs den 4 september. 
Planen är sedan att gästa vinnande krog och lämna över diplomet där. 
Om någon klubb vill nominera ytterligare krog skriv och berätta ordf@svenskawhisky.se   
15 mars öppnar vi för omröstning, nominering kan ske löpande, 20 augusti avslutar vi omröstningen. 
Vi kommer att ge ett antal lägesrapporter under resan där vi enbart kommer att ge en platsordning på krogarna inga poäng, 
i syfte att ge lite bränsle i omröstningen. Sista lägesrapporten kommer 1:a augusti   
 
Följande är nominerade i nuläget tidigare (i bokstavsordning) 

Akkurat Stockholm 
Alberts Kök i Trollhättan 
Ardbeg Embassy Stockholm 
Bishop Arms GAT Malmö 
Bishop Arms Uppsala 
Bredaryds Värdshus 
Brygghuset Fiskebäckskil 
Eskilstuna Öl och Whiskykultur 
Hotell Skansen Öland 
Mälarkrogen i Västerås 
Spirit of Hven Backafallsbyn 
Stora Hotellet Nyköping 

 

Alla Whiskyintresserade kan rösta 
MEN 

Bara en röst per person  
 

SWF_Whiskykrog_2020 
 

Omröstning sker mellan 15 mars och 20 aug 
Länk skickas ut när startskottet går 



 

 

WhiskyKalendern 
 
Hur hänger SWF ihop med Whiskykalendern frågar många ! 
 
Whiskykalendern är en helt fristående kommersiell produkt som drivs av ett enormt intresse för whisky och 
föreningsverksamhet. En fantastisk kombination kan jag personligen tycka. 
 
SWF har behov av en effektiv plattform där vi kan presentera förbundets klubbar och ett sätt att bygga ett medlemsregister 
som är godkänt ur ett GDPR perspektiv. Detta kräver i en förlängning att klubbarna själva skall kunna uppdatera sina 
kontaktpersoner, logotypes och beskrivning av den egna klubben. 
Detta köper vi av Whiskykalendern till en låg kostnad och är avtalsreglerat på bästa sätt för att säkra gränslinjen mellan 
Whiskyförbundet och Whiskykalendern. 
 
Det är ingen tvekan om att Whiskykalendern i sin tur behöver kontakt med klubbar och i förlängningen kontakt med 
klubbmedlemmar för att kommunicera erbjudanden, information samverkan. Alltså har båda parter nytta av varandra 
vilket möjliggör att prislappen blir överkomlig för Whiskyförbundet. 
 
Nya medlemmar lägger vi upp i Whiskykalendern varefter respektive klubb tar ansvar för sin klubbsida. 
I dagsläget har vi ett antal klubbar som inte administrerar sin klubbsida, i det fallet gör förbundet det tills vidare. 
 
För ett kraftfullare whiskysverige så tjänar alla på att vi blir så många som möjligt som registrerar sig på Whiskykalendern. 
 
Observera att whiskyintresserade individer som saknar klubb kan gå med i Whiskykalendern VIP som är en SWF klubb. 
 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

BIRKA CRUISES NYTT 
 

 
 
Ni som har deltagit i Birkas Cruises romkryssningar och uppskattat det kommer säkert att glädjas över två större 

whiskykryssningar som kommer att ske i samarbete med Allt om Whisky under senhösten 2020 
tor. 12/11  &  fre. 13/11 

 
”Save the date” , hälsar Tor och Emma 

__________________________________________________________________________________ 
 

Nedan ett galleri av bilder från Convention 2019 
fotograf Bernt Seipl 



 

     
 

    
 

   
 

    
 

   



 

    
 

   
 

   
 

   
 

    
 



 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 



 

 

    
 

   
 
 
 

    
 

   
 

   
 
  



 

 

                       

 
Kommer våren tidigt i år? 
 
Det är något man kan fundera över. Här i Stockholm har träden i Kungsträdgården 
slagit ut några körsbärsblommor. Hoppas dom bara är lite förvirrade. Annars är ett 
säkert kort alla mässor och provningar som fullkomligt sprider ut sig över 
kalendern. Februari till april är i princip fullteknade.  
 
Det är skoj, vi ses därute! 
 
Ett annat säkert kort är alla nyheter vi brukar presentera under februari till april. Så även i 
år, massor av dom också. Då Brexit än så länge gått lugnt till så har vi lite arbetsro.  
Vi kan luta oss aningen bakåt och ta en titt över den digra listan av nyheter i februari.  
Det är en hel del som det kommer är tjurrusning efter. 
 
 
Amrut Distillers  
 

 
Att våra vänner i Bangalore har gjort ett fantastiskt jobb 
sedan starten är det ingen som säger emot. Inte heller är 
det någon som tvekar när det gäller kvalitén på deras 
buteljeringar.  
 
Det är väldigt kul att få vara del av deras resa. Nu kan vi 
äntligen släppa några flaskor av en s.k. Limited Edition som 
är speciellt  
buteljerad för La Maison du Whisky. 
Det är fråga om en sherryfatslagrad whisky som fått ligga 
på ett fat som tidigare innehållit sherry av oloroso-typen.  
Tyvärr är antalet flaskor väldigt få  
och vi kommer endast att skicka en flaska per order för att 
fler skall få möjlighet att prova denna skönhet.  
Finns  på beställningssortimentet. 
 
Nr 86972  Amrut Single Olorosso Cask  60%  1799:- 
 
 

 
Gå in på vårt nyhetsbrev och se alla trevliga nyheter från några av våra samarbetspartners.  
Akashi  -  A.D. Rattray  -  Hunter Laing & Co  -  Morrison & Mackay 
 
Clydesdale Nyhetsbrev  
 
Ni kan söka fantastisk whisky på vår hemsida och beställa med länk via Systembolaget 
 

  



 

 
HIGHLAND MOJITO 
 
En tillbakablick till SWFs Whisky Convention på Birka 
 
Vi hade förmånen att bjuda deltagarna på en välkomstdrink, en Highland Mojito 
 
Vi förvånade den genuina whiskypubliken med en Mojito gjord på whisky.  
 
Uppståndelsen var stor, glädjen var stor, alla jublade 😊😊   
 

     
 

 
 

 

 
Tjing 

 
Thomas, Tina , Robin, Micke 

 

5 cl Highland Queen 
½ Lime   klyftor 
2 cl Sockerlag 
Mynta & Is 
Sprite (läsk) 



 

     
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

26 jun 2020 – 27 jun 2020 
__________________________________________________________________________________________ 

NYHET 

 
Hämta ditt fat i Tallinn med Silja 

Nu är det äntligen dags att boka årets fatuthämtarresa till Tallinn i Estland. 

Nytt för iår är att vi åker med Tallink/Silja istället för Viking Line 
Bästa priset med den bästa upplevelsen. 

I hytt-priset ingår följande 
En välkomstdrink 

 En tre-rättersmiddag (exklusive dryck) 
En buffé-middag 
2 x frukostbuffé 

 Personal shopping i Tax free butiken 
High Coast Whisky provning 

Ett mycket trevligt umgänge med både personal från High Cost samt andra fatägare. 

Bokningen öppnar måndag 17e februari  
det är först till kvarn som gäller. 

Datum för kryssningarna: 
12-14 juni   &    7-9 aug 

https://my.boxwhisky.se/information/29/34 

Boka så här: - Ring Tallink Silja: 08 666 33 33 - Uppge koden High Coast  och datumet för kryssningen 



 

 

NYHETER FRÅN HIGH COAST 

 

 

Mars -  27/3 
  
Premiär för Silent Mills 
 

Varje buteljering i vår Origins-serie, Hav, Älv, Timmer och Berg får nu 

uppföljningar med två buteljeringar var under en tvåårstid. Vi börjar 

med Timmer och den rökiga bourbonlagrade Silent Mills 01 – 

Marieberg. Med Silent Mills fortsätter vi att hylla vårt ursprung. 

Utgåvorna har fått namn från de sågverk som en gång låg utmed 

Ångermanälven. Där timmer sågades till välstånd och grunden las till 

ett vårt moderna samhälle. Först ut är Marieberg – sågverket som en 

gång stod på den plats där vårt destilleri nu ligger.  
 

  
 

  

  
Silent Mills 01-Marieberg        Säljstart: 27 mars   2 500 flaskor   Artikel: 4072602   Pris: 799 kr  
   
 

 
 

 

April-  2/4 

  
 
Premiär för Cinco 
 
Cinco är spanska och betyder fem. Det är också High Coasts 
nya sherryskönet. Namnet har vi valt för att vi har använt fat 
av spansk ek som tidigare lagrat fem sherrytyper: Oloroso, 
Fino, Pedro Ximénez Amontillado och Paolo Cortado. Du som 
gillar sherrylagrad whisky får inte missa denna godisbomb. 
Alkoholhalten är naturligtvis 50,5 % 

 

  
 

  

  

Cinco                            Säljstart: 2 april        1 400 flaskor       Artikel: 4072702          Pris: 882 kr 

  
  
 
Tord Guldbrand 

Brand Ambassador 
HIGH COAST WHISKY 

   

 

 



 

 
Nyheter från Arcus 

Wounderful Malts from Whyte & Mackay 

 

The Dalmore fyller 180  

Nu är det 180 år sedan destilleriet grundades i byn Alness vid den vackra bukten Cromarty Firth 

Detta skall naturligtvis firas ordentligt på många olika sätt under året.  
Till att börja med har vår master blender Richard Paterson tagit i ordentligt när han stolt presenterar 

The Dalmore 60 YO 

Han har letat upp två stycken refill sherryfat med whisky destillerad 7 juni 1951 och presenterar nu en unik 
lansering som endast består av tre st. flaskor (3*60 = 180 år whiskyhistoria).  

Detta är för övrigt några av de sista faten som ligger kvar sedan Mackenzietiden.  

Som Richard själv säger; 

For me personally, nurturing and caring for these two casks has been a true labour of love. The reunion of the 
two spirits has produced an unforgettable whisky that is truly greater than the sum of its parts.”   ”2 twin casks 
brought together in a reunion never to be forgotten”. 

 

Alkoholstyrkan ligger på 41,7% ABV och priset lär landa runt £250,000, exakt pris får ni vid beställning……    

 

 

 



 

 

Vill ni ha något mer lättillgängligt kan vi glädja er med 

 

The Dalmore Port Wood Reserve 

Tillgänglig på 12 systembolag och för beställning art 
nr 12655     799 kr  

 

       

 

 

 

 Jura 18 yo en smakrik 18 åring för endast 699:- 

 

  

 

 

 

Vi kan med glädje även berätta att vi under våren 
kommer att få in en Jura Vintage 1990.  

Endast 1500 flaskor kommer  att buteljeras I början av 2020. Det 
kommer att vara en icke kylfiltrerad natural cask strength whisky med 
det lilla extra att se fram emot 

 

 

 

 

När vi ändå håller på att avslöja framtidsplaner så kan vi berätta att det är stora 
saker på gång från Fettercairn, det ärofyllda destilleriet i East Highlands, som vissa 
kanske främst minns från ”Croc a baine”, kommer att göra en spännande 
comeback på den svenska whiskyscenen inom kort, Håll ut 

Sláinte  /  Martina    Vi ses i whiskyvimlet 

  



 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 
 

 
 
  



 

 

 
Taster Pack från Loch Lomond med 4 olika whisky 
 
 
Nu är den här! Ett praktiskt litet kit som är den perfekta presenten till den whiskyintresserade!  
Ett fyrpack som innehåller Skottlands bredaste palett av smaker: 
 
Loch Lomond Original, 40%, 5 cl 
En Highland single malt med smak av vanilj, hasselnöt, russin, rostat bröd, citron, kanel.  
Whiskyn har ett milt och något rökigt avslut. 
 
Loch Lomond 12 YO, 46%, 5 cl 
En fruktig 12-årig single malt med smak av mogna päron, citrus, vanilj och en viss sötma.  
Whiskyn har ett milt, långt och något rökigt avslut. 
 
Loch Lomond 15 YO, 46%, 5 cl 
En fruktig single malt med smak av aprikos, päron, vanilj, nötter, honung med ett balanserat rökigt avslut.  
Framtagen för den svenska marknaden. 
 
Loch Lomond 18 YO, 46%, 5 cl 
En rund och smakrik 18-årig single malt med inslag av äpple, krusbär, tobak och ek.  
Whiskyn har ett långt avslut med toner av tobaksblad, te och rök i fin balans. 
 
 
Single Malt Kombipack   4 x 5 cl 
Pris: 228 kr. 
Art nr: 363 
 
 

 
 
 
Sláinte 
 
Cecilia Mårtenson 
för StellanKramer 



 

 
 

 

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.  

 



 

 
 
OLOF TO YOUR SERVICE  

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       

 
 
Sláinte önskar Svenska Whiskyförbundets styrelse    
 
Vid pennan Peter Borg / ordf     


