
 

       

KVARTALSBREV 28 

2018 -1                för SWF styrelse 

    Peter Borg 
                Ordförande 

 

Förbundet representerar idag 215 klubbar med 9200 enskilda medlemmar 
Nya klubbar: Carlshamns Whiskysällskap, Emådalens Maltsällskap från Kalmar och Solstadens Whiskysällskap från Karlstad. 

 

Hello Whisky Lovers 
Påsken har passeratoch Göteborgsmässan står för dörren. Vi kommer att finnas på mässan i samtalshörn som vi 

delar med Whiskykalendern och The Single Malt Fund, d.v.s. vi som inte har någon specifik whisky i bagaget  

Trots att vi bara avverkat första kvartalet så har det varit Whisky på tapeten stup i kvarten. Cinderella har blivit en 

klassisk öppning på Whiskyåret tillsammans med Whiskyexpo i Linköping där vi alltid har förbundets första 

styrelsemöte för året. På just det styrelsemötet tog vi ett definitivt beslut att genomföra SWF Whisky Convention på 

ny plats och ny tid, något som hållit styrelsen sysselsatt fram till nu. Mer om detta nedan. 

En personlig reflektion. Jag for på en romkryssning med Birka Cruises som omväxling. Mycket trevlig upplevelse och 

jag konstaterar hur mycket som är gemensamt, förutom att man stöter på samma välkända och kunniga varumärkes- 

representanter som Thomas Sundblom från Clydesdale och Mikael Lunden från Diageo. Man upplever samma 

nördiga intresse för processen, faten och ursprunget. Lite mindre reglerat men tänk vad mycket det finns att 

utforska. Det är bara att rada upp Rom, Tequila, Cognac, Armanac, Calvados för att nämna några drycker med fat-

lagring som gemensam nämnare. När det kommer till kritan så har Whiskybranschen mest struktur vågar jag påstå.   

Convention går till havs  
Whisky Convention är Whiskyförbundets eget större arrangemang som 

samordnas med årsmötet. Under många år har Convention genomförts 

i anslutning till Nackamässan i månadsskiftet september-oktober. 

En av orsakerna till att Nacka varit hemvist är att förbundets 

verksamhetsår slutar i och med halvårsskiftet och Nackamässan var då 

en mässa som var dominerande och vid en acceptabel tidpunkt. 

Convention utvecklades från en samling handfull entusiaster under 

Hans Liljas ledning gradvis till en avsevärt större tillställning idag med 

250 deltagare i en gigantisk whiskyprovning. 

 

Under åren har det efterfrågats nya tag så styrelsen har nu tillsammans med Viking Line utvecklat ett nytt koncept 

ombord på Cinderella sista helgen i augusti. Vi räknar med samma antal deltagare och Cinderella kommer att duka 

upp en minimässa med deltagande whiskyleverantörer och organisera ett Master-Class program.  

Convention, hytt, mat och minimässa för knappa tusenlappen och det kommer att finnas alternativ för partner. 

Årsmötet kommer att hållas på båten men vill man inte åka med på Convention så kan man kliva av innan avgång. 

 

Planera redan nu för en Conventionkryssning med avgång 31 aug. på eftermiddagen med hemkomst lördag 1 sept. 

Viking Lines bussar kommer att underlätta för deltagare som har en bit att åka.  

Mer information kommer inom kort om bokning som sker klubbvis, betalning kommer att hanteras via Viking Line. 



 

 

Årets Whiskykrog 

Glöm inte att nominera nya kandidater till årets Whiskykrog     Maila:  ordf@svenskawhisky.se 

 

Buteljeringar 
Aktuell buteljering från nedlagda Cambus är snart i leveransläge och blev rejält 

kvoterad. Ca 60% erhölls 

Nästa erbjudande inför hösten kommer att bli en buteljering från Loch Lomond med 

ca 13-14 år i fatet. 

Alla beställningar sker via klubben så håll kontakt med din klubbrepresentant i SWF. 

The Single Malt Whisky Fund 

Som vi tidigare berättat är världens första reglerade Whiskyfond på plats och teckningen pågår för fullt. 

Många klubbar har frågat efter Christian Svantesson, VD och grundare till The Single Malt Fund, för 

att komma och berätta hur det fungerar med en ”Allemansfond i Whisky” - en svensk fond reglerad 

enligt svensk lag, under Finansinspektionens tillsyn, och knuten till börsen.  

Christian berättar att han gärna besöker klubbar. christian.svantesson@thesinglemaltfund.com 

Vi har från SWF fört samtal med Christian och har under resans gång lyckats få ett företräde för 

förbundets klubbars medlemmar. Klart är alltså att SWF’s medlemmar får teckningsförtur i 

teckningsperioden enklast via Mangold!    

Kapitalet fonden strävar att få in är maximerat till 250 miljoner kr. 

 

Teckningsanmälan har förlängts från ursprungliga väl korta teckningsperiod och nytt övervägande sker om den skall 

förlängas ytterligare efter 20 april, som just nu är slutdatum för teckning. Varje investeringspost ligger på € 1 000. 

För mer info – se https://www.thesinglemaltfund.com/ 

Utbildning 

Provningsledarkurs 
Vi har planerat att genomföra en provningsledarutbildning/seminarium hos Mackmyra i Gävle 4-6 maj. 
 
Du kan nu anmäla ett konkret intresse att delta i Gävle.  
Sverker håller i trådarna jämte undertecknad.   Maila:  utbildning@svenskawhisky.se 
 

Hemsida & Whiskykalendern 

Nu är alla SWF-klubbar överflyttade till Whiskykalendern, informationen kommer att 

ligga kvar på SWFs hemsida till vi nått stabilitet. Sedan kommer man automatiskt att 

länkas från vår hemsida till Whiskykalendern. 

Alla klubbar har fått möjlighet att ta över administrationen av sin egen klubb, en del har inte aktivt genomfört det än 

och ytterligare några får vi ingen respons från alls. Det är det vi menar med stabilitet, att alla är med på banan. 

Om klubbarna inte tar över administrativa ansvaret sköter vi det tillsammans med Whiskykalendern så länge. 

Observera att det inte på något sätt förbinder er att gå in i någon annan kommersiell relation med Whiskykalendern. 

Det är bara en ”win win” situation för SWF, vi löser ett legalt problem avseende lagring av personuppgifter och vi kan 

via Whiskykalendern erbjuda klubbarna att lösa samma problem på klubbnivå för den som önskar. 

Och vi bidrar till att skapa en Whiskygemenskap som ger mervärde för alla.     Spännande!  

mailto:ordf@svenskawhisky.se
mailto:christian.svantesson@thesinglemaltfund.com
https://www.thesinglemaltfund.com/
mailto:utbildning@svenskawhisky.se
http://www.whiskykalendern.se/
http://news.cision.com/se/the-single-malt-fund


 

Nyheter och aktuellt från våra 

Importörer, agenter, sponsorer och andra whiskyvänner 

 

 

 

 

Blir det vår någon gång? 

  
Det känns som den är på gång nu till slut.  
För egen del så gäller det att ha is i magen och vänta ut vädret.  
I väntan så fortsätter vi jakten på de goda buteljeringarna av 
whisky och rom som dyker upp hos våra leverantörer. 
 
Den här lilla godsaken t.ex.  
CÀRN MÒR från Morrison & Mackay 
En av de mest spännande buteljerarna just nu. 
83171 Mannochmore, CAM, 1990, 42.5%  för 2169:- 
 
Det finns gamla företag och sedan finns Berry Bros & Rudd.  

Med över 300 år på nacken på samma adress så har man mer historia  
än de flesta. Därför är man välkänd hos sina leverantörer och kan  
fiska fram fat av yttersta klass och som är riktigt spännande.  
Nu kommer åtta olika buteljeringar som alla valts ut av Doug McIvor, vilket borgar för kvalitén. Om du undrar vad Orkney är så är 
det en malt whisky som har tydligt rökiga toner..... från Orkney...  
Alla släpptes 3 april på beställningssortimentet. Du hittar alla detaljer på vår hemsida 
 
Sedan franska vinföretaget Picard tog över Tullibardine för något år sedan så har man utvecklat i princip allt! Tack vare sina 

kontakter i vinvärlden så har man lyckats få tag i vinfat som tidigare innehållit vin från Châteauneuf-du-Pape. Man har låtit 
whisky från 2005 ligga nästan ett år på dessa fat och nu buteljerat dom. Fantastiskt trevligt! Färgen är helt enorm och smaken 
något utöver det vanliga. Buteljeringen är gjord i deras serie The Murray.  
Den släpps i Systembolagets tillfälliga sortiment och kommer att finnas i ett antal butiker, eller kan beställs till just din butik, den 
20 april. Snyggt, gott och mycket prisvärt!  
 
40261 Tullibardine The Murray CNP,TUL,2005,46.0% 589:- 
 
Tack alla underbara kunder. 

 
     Thomas                 Tina                    Robin                 Micke               Stefan 



 

         The Dalmore King Alexander III 
 

 
The Dalmore King Alexander III är en unik buteljering med en unik fathistorik med inte mindre än sex olika fat typer. 

Den här exceptionella whiskyn har vilat i franska vinfat, madeiratunnor, sherryfat från Jerez, sicilianska marsalafat, 
portvinstunnor från Douro och bourbonfat från Kentucky innan den buteljerats. Allt för att skapa en unik malt där de 
individuella egenskaperna hos varje lagringstunna bidrar till den rika och djupa smaken. 
 
År 1263 räddades dåvarande kungen Alexander III ifrån att bli ihjälstångad av en 12-taggad hjort under en jakttur.  
Hjälten hette Colin Mackenzie och fick som bevis på kungens uppskattning rätten att bära den 12-taggade hjorten på sin 
klans familjesköld. Familjen fick då sig även tilldelat det latinska valspråket ”Luceo Non Uro” som fritt översatt kan tydas 
”Shine not Burn” något som även verkligen karakteriserar hela The Dalmore serien. 
 
När två ättlingar till Colin övertog det vackert belägna Dalmore destilleriet i slutet på 1860-talet beslöt de att varje flaska i 
fortsättningen skulle prydas av ”The Royal 12-point stag”.  
 
När det blev dags för master blender Richard Paterson att kreera en hyllningswhisky till Alexander III:s ära experimenterades det 
mycket innan denna unika buteljering såg dagens ljus. Doften och smaken följer väl The Dalmore house style med choklad, citrus och vanilj 
samt en viss kryddighet framförallt i eftersmaken.  Doft av mandariner, apelsiner, choklad och plommon. Smak av kryddor, kaffe och en 
del citrus och en avslutning bestående av tranbär, apelsiner, kryddor samt vanilj. 

Produkten lanserades 2008 men arbetet med den påbörjades redan i början på 1990-talet så det tog alltså många år att 

förfina den exakta kompositionen i denna läckerhet. Ca 14 000 flaskor buteljeras årligen. 

Designen på flaska och låda uppdaterades 2012 då bl.a. det blå bandet som tidigare var knutet runt flaskhalsen togs bort. 

 
 
Pris 1899 kr 

Alkoholhalt 40 % 

Artikelnummer  85053  
 
 

www.thedalmore.com 
 

Idag pryds kartongen av 

den tavla som Benjamin 

West målade 1786 och 

som visar Colin 

Mackenzie rädda King 

Alexander III. Originalet 

hänger på museum i 

Edinburgh och sägs vara 

en av norra Europas 

största oljemålningar 

5,2 x 3,6 m 

 

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


 

Årets Malt i Dalarna 

 

SMAD som är en av Sveriges största och mest seriösa 

whiskyklubbar utsåg Dalmore 35 YO till Årets Malt 2017 

SMAD har sitt säte i Borlänge och förkortningen står för  

”Single Malt Academy of Dalecarlia”  

Till höger ser vi Bernt Sjödin från SMAD överräcka diplomet till Björn 

Olsson Brand Ambassador för Dalmore hos ARCUS 

Martina Talmet ARCUS sitter säkert nöjd i bakgrunden. 

Bernt Sjödin är en av våra gedigna whiskyprofiler i Sverige som var med i 

uppbyggnaden av SWF, inte minst när det gällde SWFs unika buteljeringar.  

Vill ni syna SMAD och smaka själva så kostar det bortåt 40 000 kr flaskan 

/ Peter Borg 

 

 

 
 
 

 

 
 

    
 

   
 
 

Macallan Quest Collection 15-16 februari 

 

Se ovan bilder från The Macallan event på MS Cinderella I februari där “Master of Wood”,  

Stuart MacPherson presenterade Macallan Quest Collection, en exclusive tax free kvartett. 

 

 



 

 

 

Nyheter från Mikael Lundén och Diageo 

 

Lagavulin 8YO 

 snart permanent i beställningssortimentet. 

48%  -  539kr    

 

Nytt artikelnummer kommer    

Lanseras troligen i början av maj 

 

 

Distiller’s Edition / Special Releases 2017 

Cragganmore, Oban och Caol Ila  lanserades under hösten 2017 men såldes slut 

Nu kommer några extra flaskor till Sverige! 

 

Cragganmore 

Distillers’ Edition 2017 

Oban 

Distiller’s Edition 2017 

Caol Ila 18YO 

Special Release 2017 

40% 43% 59,8% 

579kr 699kr 1049kr 

Artikelnummer 

40229 

Artikelnummer  

40234 

Artikelnummer 

40235 

Lanserades 

2a mars 2018 

Lanserades 

16e mars 2018 

Lansering 

12e April 2018 

 

Keep walking     

Mikael Lundén 

Senior Nordic Brand Ambassador  

Whisky & Rum - Diageo Reserve 

mikael.lunden@diageo.com 

www.diageo.com 

 

mailto:mikael.lunden@diageo.com
file:///C:/Users/Peter/Dropbox/__SWF/SWF%20Kvartalsbrev%20under%20redigering/Nr%2028/www.diageo.com


 

 

Loch Lomond & tapas 
Med 

Allt om Whisky 

 

Allt om Whisky har bjudit in David Lind (Regional director Europe) 

David kommer direkt från Skottland och Loch Lomond Group för att hålla i en härlig 

kombinationsprovning av whisky & tapas på The Winery Hotel 

Vi provar sex olika Loch Lomond whiskies med sex stycken matchande tapas. 

 
 

Allt om Whiskys chefredaktör Emma Andersson 

 kommer att vara på plats och ser fram emot 

 ett trevligt event tillsammans. Välkommen! 

Tid: Torsdagen den 19 april 2018 kl. 15.00-17.00 

Plats: The Winery Hotel, Rosenborgsgatan, Stockholm 

Pris: 395 kr/pers 

Säkra din plats genom att maila till provning@alltomwhisky.se 
Skriv whisky & tapas i ämnesraden så kommer mer information till dig. 
På kvällen kl. 18.30 serveras en 3-rätters middag där du lära känna David Lind 
och Allt om Whiskys chefredaktör Emma Andersson till en kostnad av 480 kr ex dryck. 
Middagen betalas på plats men anmäl ditt intresse till oss. Först till kvarn gäller 

 

mailto:provning@alltomwhisky.se
http://www.alltomwhisky.se/wp-content/uploads/2018/02/AOW_thewinery_hotel_Lobby.jpg
http://www.alltomwhisky.se/wp-content/uploads/2018/02/AOW_lochlomond_Lind.jpg


 

  
 
Hej Whiskysverige, hoppas ni haft en trevlig påsk. 
Jag kör på i vanlig ordning med många klubbesök runt om i landet och ni får gärna höra av er och boka in en provning 

eller ett återbesök under våren eller till hösten. Det är fantastiskt att se det fortsatt stora intresset för den dryck vi 

alla håller så högt och jag kan erbjuda många olika teman och provningsupplägg med whisky från bl.a. The Glenlivet, 

Aberlour, Glenburgie, Miltonduff, Longmorn, Strathisla, Scapa, Chivas Regal m.fl.  

 

Till helgen är jag på plats under den trevliga mässan i Göteborg och jag hoppas vi ses där! 

Mvh 

Olof Noreus 

Whisky Brand Ambassador 

Pernod Ricard Sweden. 

Kontakt: olof.noreus@pernod-ricard-com 

 

 

En liten Quiz  
 

Vilket “Pernod Ricard destilleri” är det här ? 
maila och berätta så berättar vi I nästa 
kvartalsbrev vem som var snabbast med 
rätt svar / Olof 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi släpper 

Seven Stars No.6:2 Alcor den 7/9 
 

www.backafallsbyn.se 
www.hven.com 

mailto:olof.noreus@pernod-ricard-com
http://www.backafallsbyn.se/
http://www.hven.com/
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV6fXSuq_aAhVBKpoKHfvJCi8QjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.backafallsbyn.se%2Fitemlist%2Fcategory%2F13&psig=AOvVaw2620_tcJvNtr-jmdFX1Zm_&ust=1523441143332635


 

 

 

många nyheter i april 

 

 

 

 

Comeback för Cadenhead 
 

Få skotska buteljerare har lika mustiga historier att berätta. 
I dag förvaltas whiskyarvet från den viktorianske poeten 

William Cadenhead av familjen Mitchell som står bakom Springbank. 
 

Triss i Glen och mästerlig whisky 
 

Glenburgie 25yo  -  Glenallachien 25yo  -  Glenrothes 20yo 
 

            Springbank levererar igen 
 

                                     
 

 
 

Springbank 11yo  -   Longrow Red 11yo  -  Springbank 25yo 
 

                                                                        Från vännerna i Elgin 
 
 

                                            
 

                                   Clynelish 2004   -   Caol Ila 2006   

Websläpp 

12 april 

kl:10:00 

Websläpp 

12 april 

kl:10:00 

Websläpp 

12 april 

kl:10:00 

Clynelish och Caol Ila 
är destillerier som 

sällan sviker 
detsamma gäller 

Gordon & MacPhail 
här kommer två 
Sherrytlagringar 

 

Det lönar sig att vara tjatig 

Vi har övertygat våra vänner på 

Springbank att skicka ännu ett 

parti spännande buteljeringar 

http://www.symposionhot.com/


 

 

Pär Caldenby hälsar att det är nya släpp på gång till senvåren 

      

31 maj  10:00 så syns vi på Systembolagets web  

Single Cask Nr5 Sherry Hogshead nr 51/2011 64%   276 flaskor  1120 kr 

och 

Batchade Sherry Quarters   61%  860 kr 

 

Välkomna !  

 

 

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. 

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 

  

mailto:christoffer.enquist@livetsgoda.se


 

 

Glenfiddich 

Solera-lagringen var redan när den lanserades för drygt tio år sedan en 
innovation som Glenfiddich alltjämt är ensamma om. Whiskyn lagras på 
mycket stora Solera-Vat’s som alltid är fyllda till minst hälften och som 
kontinuerligt fylls på med minst 15-årig whisky vilket ger en rik och 
balanserad whisky med komplexa smaker. Glenfiddich Solera 15 finns nu 
tillgänglig i Systembolagets ordinarie sortiment. 

Glenfiddich är ett varumärke som alltid går sin egen väg och har en lång historia 
av innovation inom single malt. Nya Glenfiddich Solera 15 bygger på destilleriets 
historiska arv. I Solera-processen, som utvecklades av Glenfiddich 1998 i 
framställandet av deras 15-åriga whisky, blandas noga utvalda single malt 
tillsammans under minst två månader, vilket skapar en rik och balanserad whisky 
med komplexa smaker. Processen garanterar en kontinuitet för whiskyns doft och 
smak genom att säkerställa att varje fat aldrig är mindre än halvfullt och ständigt 
fylls på med whisky från first- och refillbourbon, samt europeiska sherryfat.  
Faten (Vat) som whiskyn lagras på rymmer cirka 50 000 liter och är tillverkade av 
furu från Oregon (Oregon Pine). 

Finns nu tillgänglig på Systembolaget 

Glenfiddich Solera 15 Artikelnr: 308 Pris: 499 kr Alkohol: 40%. 

Doft: Mycket fruktig och mjuk med inslag av päron och vitpeppar.  
Smak: Komplex smak med skärpa. Äpple, päron, brända mandlar, men även kryddor som anis och vitpeppar.  
Eftersmak: Lång och mjuk. 

 
 

Glen Grant 

Få destillerier har en lika tydlig husstil som Glen Grant. Den lätta, kristallklara, nästan 
krispiga whiskyn, är sprängfylld med exotiska frukter, brödig maltighet och en len, 
fräsch citrus-ton. Whisky som smakar så, kan nästan bara vara Glen Grant. På 
Systembolaget kan man hitta Sveriges mest sålda Single Malt i Glen Grant the Majors 
Reserve samt Glen Grant 12 YO i det ordinarie sortimentet. Glen Grant 12 YO är en 
smakrik Speyside som fångar den lätta stilen där whiskyns mognad elegant balanserar 
smakerna från eken. 
 

Tack var sin mjuka stil har Glen Grant mer än någon annan whisky blivit en världssuccé redan i 

unga år. Sällan har Glen Grant lagrats länge, det har inte behövts. Glen Grant har blivit en 

storsäljare och om man så vill, en stilbildare för ung bourbonlagrad whisky på barer över hela 

världen. Så framgångsrik att destilleriet bara sparsamt har kunnat erbjuda äldre buteljeringar.  

 

Glen Grant 12 YO är mycket fruktig med milda aromer från melon, päron och gröna äpplen i 

kombination med apelsin och en doft av blommor. Smaken är ren och fräsch, med en finstämd 

sötma från maltsocker och honungskarameller. Eftersmaken har blommiga toner, mandel och 

malt innan den avslutas i en citrusklang som är typisk för destilleriet. Glen Grant 12 YO är en 

whisky för alla som uppskattar mjuk whisky utan dominanta röktoner eller robusta smaker. Det 

är en mjuk och mild smakupplevelse, synnerligen elegant och den passar tack vare sin rena och 

lätta stil både som aperitif och after-dinner dram. 

 

Glen Grant 12 YO  Artikelnr: 47301   Pris: 359 kr Alkohol: 43%. 
 
Doft: Honung, päron och äpple med inslag av mandel och citrus  
Smak: Grillat äpple, karamell och vanilj 
Eftersmak: Fruktig med viss kryddighet 

https://nigab.se/


 

 

 

 

 

Våren och påsken innebär högtryck för oss på Mackmyra.  

Nya produkter som släpps, planering och genomförande av större 

arrangemang och såklart även fullt tryck genom alla mässor både i 

Sverige och runt om i europa. Bland annat pågår förberedelserna för 

fullt kring releasen av nästa säsongswhisky som hamnar på 

systembolagshyllorna den 20 april. För att smyga igång intresset för 

denna fantastiska whisky så kan den provas i vår monter på  

En Öl & Wiskymässa i Göteborg den 6-7 april och även på ett 

förlanseringsevent på Elite Grand Hotel i Gävle den 10 april.  

Dit är såklart SWF´s medlemmar varmt välkomna.  

Årets Mackmyradag är också under produktion och årets provningar, 

innehåll, tema mm klart och finns att läsa inom kort på 

http://mackmyra.se/mackmyradagen2018 

 

Vi erbjuder alla er SWF´s medlemmar att ”gå 2 betala för 1” på entrébiljetten till  årets Mackmyradag den 2/6  

Följ länken ovan till biljetter och använd rabattkod MACKMYRA2-1 som gäller för alla medlemmar i SWF. 

Begränsat antal platser så först till kvarn… 

Vid frågor om större grupper eller om er klubb vill komma på besök så tveka inte att kontakta mig 

patrick.bjorsjo@mackmyra.se 

Varmt välkomna till Mackmyra Whiskyby och jag önska er en fin vår med mycket malt. 

Patrick Björsjö 

Mackmyra Svensk Whisky 

 

http://mackmyra.se/mackmyradagen2018
mailto:patrick.bjorsjo@mackmyra.se
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Hej, 

Vi är Anna och Jonas Larsson och vi driver Tevsjö Destilleri 

och vill gärna presentera oss och vår verksamhet lite 

närmare för alla whiskyälskare. 

Idén att starta destilleri kom en kväll på den grekiska 

ön Thassos när vi efter lite för mycket rödvin 

fantiserade om framtiden, det kändes som ett naturligt 

steg då vi redan hade en kvarn och bedriver 

spannmålshandel vilket är en stor fördel om man vill 

starta ett destilleri. 

Efter att all utrustning kommit på plats och destilleriet börjat ta form så kom de första efterlängtade 

dropparna: 2012-12-12 kl 12.12. 

Hälsinge Majswhisky har tillverkats sedan 2014 och vilar nu på nya ekfat i vårt 

whiskymagasin strax ovanför destilleriet De lagras i yttertemperatur helt enligt 

amerikansk tradition. Strax före jul 2017 så destillerade vi även den första new 

maken avsedd att bli Hälsinge Maltwhisky,  

Lokalt hantverk med kärlek 

Det som gör oss lite unika i Sverige är att vi producerar allt själva. Spannmålet 

till produktionen kommer från närliggande bönder i Hälsingland. Vi rensar, 

skalar och mal allt spannmål i vår egen kvarn som drivs av Anna. 

Teve kvarn som den heter har anor från början på 1800-talet och Anna är 

sjunde generationen mjölnare i sin familj på kvarnen. Gristen vi tillverkar på 

kvarnen tar vi till destilleriet där den blandas med vattnet, kokas till mäsk och 

får jäsa. Mäsken trippel-destilleras i kopparpannan och mot kopparkolonnen på 

21 nivåer vilken är nästan 8 m hög. 

Vi lägger ner mycket tid och kärlek i våra produkter och tror att det visar sig framförallt i smaken. 

Mässor och provningar ute i landet 

Vi har ett nära samarbete med Fadandel.dk Aps och tillsammans med dem har vi tidigare i år varit på mässorna 

i Linköping och Malmö. Vi kommer under våren också befinna oss på mässan i Göteborg och på Wapnö.  

Önskar ni att vi kommer ut och håller en provning hos er så kan vi kombinera en provning med vår whisky och 

whisky från de oberoende buteljerare som Fadandel.dk Aps har i sitt sortiment och som vi representerar i 

Sverige, såsom Kingsbury, Wilson & Morgan, Claxton Spirits och naturligtvis Fadandel.dks egna buteljeringar av 

skotsk whisky. Beställer ni fem flaskor från oss är provningen gratis, vi önska endast bränslekostnader i 

ersättning.  Vid intresse maila andreas@tevsjodestilleri.se. 

Övriga tjänster 

Har ni ett fat i Skottland som behöver tas hem kan vi vara behjälpliga med det till mycket konkurrenskraftiga 

priser. Vi har erfarenhet av att ta hem fat från Arran, Bruichladdich, Springbank, Tullibardine och 

Whiskybroker. Välj på leverans via Systembolaget eller Fadandel.dk APS.  

Vid intresse maila andreas@tevsjodestilleri.se. 

Besöka oss på Tevsjö 

Vi tar gärna emot besökare för rundtur och provningar och kan även äta hos oss om ni är minst 6 st. 

Vi har rent mjöl påsen och bra sprit i flaskan så välkomna till oss! 

 

Anna och Jonas 

mailto:andreas@tevsjodestilleri.se
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Erbjudanden från Tevsjö Destilleri gällande fat/fatandelar  
Samtliga erbjudanden just nu orökigt recept 

För alla fat och andelar tillkommer ca 250 sek/fl vid uthämtning på SB, ca 125 sek vid uthämtning hos 

Fadandel.dk Aps i Danmark) 

 

Hälsinge Majswhisky medium kolat ny Svensk Ek 30 liter Rekommenderad lagringstid 2,5-3 år. 
Ca 40 fl a 0,5L i fatstyrka efter 2,5 år.  Pris 21.250 sek.  
 
Hälsinge Majswhisky hårt kolat ny Svensk Ek 30 liter. Rekommenderad lagringstid 2,5-3 år.  
Ca 40 fl a 0,5L i fatstyrka efter 2,5 år. Pris 21.250 sek. 

 

Hälsinge Majswhisky PX sherry 40 liter. Rekommenderad lagringstid 3,5-5 år.  
Ca 65 fl a 0,5 fl i fatstyrka efter 3,5 år.  Pris 24.500 sek. (andel 1500 sek per 3 flaskor) 

 

Hälsinge Maltwhisky medium kolad svensk Ek 30 liter. Rekommenderad lagringstid 3-4 år.  
Ca 40 fl a 0.5 liter i fatstyrka efter 3 år.  Pris 21.250 sek. 

 

Hälsinge Maltwhisky PX Sherry 40 liter. Rekommenderad lagringstid 4-5 år.  
Ca 65fl a 0,5 l i fatstyrka efter 4 år.   Pris 24.500 sek. 

 

Andelar i fat 

Hälsinge Majswhisky hårt kolat ny Svensk EK 30 liter 3 fl a 0,5 L i fatstyrka.  
Förväntad lagringstid 2,5-3 år.  Pris 1500 sek/andel.  

 

Hälsinge Majswhisky PX 40 liter 3 fl a 0,5 L i fatstyrka.  
Förväntad lagringstid 2,5-3 år.  Pris 1200 sek/andel.  
 
Hälsinge Maltwhisky ex- Högberga rödvin svensk ek 200 liter. 3fl a 0,5l i fatstyrka/andel.  
Förväntad lagringstid 6-8 år.   Pris 1075 sek.      
 
Hälsinge Maltwhisky ex- Högberga röd vin ex-bourbon 200 liter. 3fl a 0,5l i fatstyrka/andel.  
Förväntad lagringstid 6-8 år. Pris 1075 sek.    
 
Hälsinge Maltwhisky ex-rom fat A  200 liter. 3fl a 0,5l i fatstyrka/andel.  
Förväntad lagringstid 6-8 år.   Pris 1250 sek. 
 
Hälsinge Maltwhisky ex-rom fat B 200 liter. 3fl a 0,5l i fatstyrka/andel.  
Förväntad lagringstid 6-8 år.   Pris 1250 sek   
 
Hälsinge Maltwhisky  PX sherry 40 liter . 3 fl a 0,5 L i fatstyrka.  
Förväntad lagringstid 3,5-5 år.   Pris 1200 sek  

 

Alla beställningar via andreas@tevsjodestilleri.se   alt   070-2481980. 
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The Scotch Malt Whisky Society (SMWS) är en internationell klubb som buteljerar världens bredaste urval av Single 

Cask, Single Malt Whisky till våra medlemmar runt om hela världen.  

 

I Sverige representeras vi av tre partnerbars som har ett grundutbud av våra senaste utgåvor samt att vi håller 

provningar där varje månad. De tre är Ardbeg Embassy Stockholm, Bishop’s Arms Gustav Adolfs Torg Malmö och 

Bishop’s Arms Plaza Göteborg 

 

Varje månad släpper vi ca 20 st nya buteljeringar som medlemmarna kan köpa. Som svensk medlem beställer du din 

whisky genom att logga in på www.smws.com och det du beställer skickas sen direkt från Skottland till din 

hemadress. Vi tar hand om alkoholskatten så det behöver du inte fundera över. Har du några frågor så maila till 

smwssweden@gmail.com.  

 

Just nu har vi ett erbjudande där man får ett års medlemskap och en flaska whisky från Islay för £110. Länk till 

erbjudandet: www.smws.com/swedenoffer2018 

 

                Vill ni enbart teckna ett medlemskap använd koden: SWF2018 så får ni 10 % rabatt 
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Till klubbens jubileum eller annat festligt tillfälle 

 

En god malt kräver god musik 

Dreams of Drams 

 

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 

 

 

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 
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