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Förbundet representerar idag 195 klubbar med 9093 enskilda  medlemmar 

 

 

Hello Whisky Lovers 
Livet återvänder sakta ur pandemins järngrepp och klubbarna har återvänt till gemensamma provningar och mässorna 
har börjat dyka upp, Sundsvall, Örebro och traditionsenliga Nackamässa redan på den här sidan årsskiftet. I februari 
har vi en rejäl krock mellan Linköpingsmässan och Viking Lines flytande mässa på Cinderella något som är beklagligt. 
Kenneth Lindblads Whiskyexpo i Linköping är en gammal institution och dessutom en mässa som verkligen haft fokus 
på maltwhisky. Whiskyexpo är nu begränsad till en dag den 12e februari så ni som vill hinner med både kryssning och 
Linköping. 
 
Årsmötet gick återigen av stapeln rent digitalt och en ny styrelse är vald. Helena Hugo från Bredaryd och Peter Ovrin 
från Västerås är två nya krafter i styrelsen, vi välkomnar dom och tackar avgående styrelsemedlemmarna Mattias 
Johannisson och Anders Wedebrand. Mattias kommer fortsatt att stötta buteljeringsgruppen utanför styrelsearbetet. 
Vi är också särskilt glada för att vi lyckades sätta en ny hemsida i sjön innan årsmötet vilket var utlovat. 
     
Den nya styrelsen jobbar nu för fullt på kommande uppgifter. Årets whiskykrog pausade under detta år och vi jobbar 
nu fram ett nytt koncept inför kommande år där vi bland annat tagit hjälp av en arbetsgrupp på IHM Business School. 
Dom kommer att skicka u en enkät och vi kommer att återkoppla och diskutera med dom med dom klubb-
representanter som är intresserade för en fortsatt diskussion. 
 
Convention är en annan krävande aktivitet, Årets Convention som återigen seglade med Viking Line denna gång i 
samband med en bantad flytande mässa fick många lovord från deltagarna. Ytterligare tre medlemmar valdes in i SWF 
Whisky Hall of Fame. Mer om vad som hände under 2021 års Convention längre ner.  
Convention 2022 planeras till någon helg nära månadsskiftet aug/sep, samtal förs med Viking Line.  
Whisky Dinner är fortfarande aktuellt men inte på den här sidan årsskiftet, kanske inte ens före nästa höst. 

En fördjupning i frågan om alkoholtillstånd för provningar är en fråga som styrelsen kommer att jobba mer med. 
Detta är en fråga som väckts av klubbarna och dessutom ligger inom ramen för styrelsens uppgifter enligt stadgarna.   
 

SWF Buteljering 

Buteljering #35 Glen Scotia är levererad. 
 
Buteljering #36 Benromach är just nu i beställningsfas fram till 12 nov 
En fin mix av flera first-fill Sherry- och Bourbon-fat ca 11 yo 
Har ni missat det här erbjudandet så kontakta er klubbrepresentant 
 
Buteljeringsgruppen består nu av  
Peter Morén (ansvarig) tillsammans med Mattias Johannesson och Peter Ovrin 
 
 

för SWF styrelse 

Peter Borg 
Ordförande 

Ungefärlig layout 



 

Convention 2021 

För er som inte var med en liten teaser inför kommande år, för er som var med, minns och känn välbehag. 
 
Vi startade alla med en buffélunch på Cinderellas systerfartyg Gabriella som låg i hamn under eftermiddagen. 
Convention började traditionsenligt med att presentera Anders Gjörling som 
kvällens konferencier med gitarren inom räckhåll. Anders är en av våra 
”gamlingar” i whiskyvärlden både som professionell i branschen, ideellt, 
musikmässigt och historieberättande. Dagen till ära klädd i sin kilt med tart från 
sitt utnämnande i ”Keepers of the Quaich”.    
 

       
                                    Stor del av presentatörerna samlade                                                                     
Anders Gjörling 
 
Nya styrelsen presenterades varefter dagens provning startade med en stund av blind ”nosing och tasting”. 
 
Följande presentatörer intog succesivt scenen (med undantag av Martin Markvardsen som var med på distans.  

 Flight 1 
1 Staffan Sjöholm presenterade - Glenfiddich  Grand Couronne 26Y  45,8% 
2 Thomas Kuuttanen presenterade - Arran  Sherry cask  55,8% 
3 Janne Groth Whisky Business presenterade - Glen Keith  25 Y,  60,2% 
4 Thomas Sundblom presenterade - Amrut  Single cask ex bourbon  60% 
5  Krister Locksenius- Chieftain's Cigar Malt  24 Years Old First Fill Sherry Butt (No. 3653)  54,7% 

 

 
Flight 2 

6 Martin Markvardsen videohälsning presenterade - Highland Park  12Y Single cask  63,7% 
7 Lars Karlsson presenterade - High Coast  Small batch #19 VL Exclusive  56% 
8 Thomas Kuuttanen presenterade - Paul John  Bold  46% 
9 Micke Nilsson presenterade - Kilkerran  8Y Cask Strength  56,9% 

10 Carl-Oscar Linder presenterade - Bowmore  21Y PX  49,7% 
 

             

 



 

                          
 

                      
 

Stipendium 

Mellan provningsflighterna delades årets stipendium ut. Stipendiet sponsras av Symposion i samarbete med 
High Coast och innebär en veckas utbildning på High Coast Akademi.  Årets stipendiat är Tina Berg från Linköping som 
gjort ett avsevärt avtryck bland våra whiskyklubbar. Tina har under lång tid drivit tjejklubben Whisky Lassies 
Linköping. Tina har även varit en aktiv ”whisky bloggare” och inspirerat många whiskyentusiaster inom SWF. 
Tina har alltid varit väldigt närvarande på SWFs event med sin klubb såväl som på mässor och andra evenemang.  
 

                 
     Thomas Kuuttanen    Tina Berg               Lars Karlsson                                     Whisky Lassies 
      Symposion                  Whisky Lassies      High Coast 

                                                                               
 

 

 
 
 
 

                                                           
    Mattias Johannesson                       Lasse Karlsson                           Anders Gjörling                           Upphällningsgruppen  
Avgående styrelseledamot              High Coast Fanfar                Misson completed sláinte        en viktig kugge i genomförandet 
       

Katarina Kneck 
Viking Line är vår 
skyddsängel under 
resan och viktig i vår 
planering 

Helena Hugo 
Ny i styrelsen, 
en välkänd 
profil från 
Bredaryd.  

 

Peter Orwin 
Ny i styrelsen, 
Var tyvärr kvar 
hemma i 
Västerås 



 

 
 
SWF Whisky Hall of Fame 
 
När Cinderella anlände hamn så vandrade vi i gemensam tropp över till Cinderellas 
Nattklubb där det bjöds på drink och ytterligare en dram som Magnus Fagerström 
presenterade, en Port Charlotte  Islay Barley 2013   50% 
 
Nu var det dags att utnämna ytterligare några medlemmar i SWF Whisky Hall of Fame. 
 
 
I år var följande personer premierade: 
 
Bernt Sjödin kategorin ”ideella krafter SWF” en av våra tidiga pionjärer inom SWF som var delaktig i 
                               såväl SWFs egna buteljeringar som att föra vidare whisky-krogs konceptet och även en 
                               viktig spelare i traditionen kring Convention. 
 
Thomas Sundblom kategorin ”kommersiella aktörer på svenska marknaden” genom Clydesdale byggde Thomas 
                               upp en av våra tidiga tongivande importörer av malt whisky med stort fokus även på 
                               ”independent bottlers”. Thomas har med sitt team, Tina Micke och Robin för att nämna några, 
                                byggt en stark relation till whiskysverige och varit ett stort stöd för SWF.     
 
Folke Andersson kategorin ”producenter” en pionjär och ikon inom svensk spritproduktion hos Vin & Sprit 
                               och då inte minst inom whiskyområdet. Folkes koncept Part Nan Angel är en höjdpunkt som 
                               lever kvar än i dag genom Magna Spirit.  
 
 

Mingelbilder 

                                   
 

                   

Vi tacka alla medverkande för ett väl genomfört event inte minst Viking Line där Carl Mörn tillsammans med 
Robbe Jörfalk jobbat fram rätt whisky och Katarina Kneck varit vår kontaktperson på Viking Line före under och 
efter Convention, så mycket energi och en oerhörd detaljkoll. Margareta Hallingstam skall vi också nämna som i 
bakgrunden jobbat med alla våra anmälningar. Upphällningsgruppen är ett annat gäng som jobbar lite i 
skymundan men så viktiga för att vi skall få rätt malt i glasen, hjältarna från Glömsta och Enköping EWA     
Tack också alla leverantörer som ställer upp och tycker att vi är en viktig grupp i whiskysverige 
Tack också Anders Gjörling som ideellt hjälper oss inom SWF i olika sammahang 

Projektgruppen för Convention är Susan Stenström, Peter Borg, Robbe Jörfalk 



 

 

Provnings turnéer 

Nu får Robbe J och Anders N äntligen möjlighet till att dra igång med turnéer igen!! 

 
Arran 
Arran provning med lokala företrädare erbjöds först under november men stötte på 
hinder i ett osäkert Covid Läge i UK och har nu flyttats till februari.  
Klubbarna behåller sitt provningsschema i den utsträckning det går att planera så för 
aktuella klubbar. Prövningskommittén återkommer vid behov.  

Vecka 8  2022 har SWF:s whiskyklubbarna då möjlighet att ta emot 
Arrans Global Brand Ambassador & Brand manager, Mariella Romano.  

Turnén genomförs i samarbete med Symposion 

 

Duncan Taylor 
Under februari får vi även besök av Fergus Simpson från Duncan Taylor.  
Här kommer vi prova sorter ur deras serier RAG, Octave och Dimension.  
Turnén är nu inplanerad och körs under vecka 7 

Turnén genomförs i samarbete med Granqvist Beverage House 

 

                GRATTIS AGITATOR 

                                

___________________________________________________________________________________________________ 
 
Vid pennan Peter Borg / ordf     
 
Se nedan information från våra vänner inom whiskybranschen. 



 

                    

Öppna Tider 
Samhället börjar öppna, men Clydesdale har ju alltid öppet 😊😊 
Vi kanske vi är på plats alla vardagar och nu är det även arbete på helger med provningar ochmässor. 
  
Mycket extra arbete har uppstått i spåren av Brexit och som lök på laxen så vill de stora lagerhusen 
i Sverige, som lagerhåller allt från whisky till öl och vin vill få bort små-partier och varor med låg volym 
vilket drabbar en nischad marknad med kvalitetswhisky. 
Tack och lov har vi på Clydesdale ett helt eget lager och kan klämma in väldigt många olika sorter på våra 
hyllor och det gör vi verkligen. I oktober har vi tryckt in över 50 nyheter som vi släpper under månaden. 
Låt oss ta några snabba flukter på listan och se vad som är på gång på Hunter & Laing  
Hela listan hittar ni som vanligt på vår hemsida. 
 
Hunter Laing & Co 
Kamraterna på Hunter Laing har åter igen buteljerat ett större antal fat av riktigt bra whisky i sina trevliga serier. Dom 
har minskat antalet gånger. Man buteljerar ett fat i taget och använder sig inte av kyl-filtrering, inga färgämnen.  
Alla buteljeringar med alkoholhalten 50%,  Några axplock 
 
53949 Glen Moray    16yo 50.0%    1298:- 
53946 Auchroisk        24yo 50.0%    1658:- 
53934 Blair Athol Sherry Finish   23yo 50.0%    2328:- 
53963 Craigellachie Sherry Cask  14yo 50.0%    1119:- 
53962 Blair Athol Sherry Cask      25yo      ,50.0%   2449:- 
det finns fler ! 
  
Inom Hunter laing & Co finns dotterföretaget Edition Sprits och varumärket The First Editions.  
Samma filosofi som med Old Malt Cask men man buteljerar vid fatstyrka 
 
53907 Blair Athol Sherry Finish   23yo, 55.3%    2498:- 
53904 Craigellachie Sherry Cask 14yo 53.0%    1189:- 
53903 Laphroaig Sherry Cask      14yo 58.8%    2829:- 
53902 Blair Athol Sherry Cask     25yo 61.8%    2898:- 
53917 Talisker Sherry Cask          10yo 57.6%    1758:- 
53916 Glen Keith                           28yo 56.4%    3196:- 
 
Som sagt några axplock från vårt stora utbud, fortsätt forska på vår hemsida 
  
Vi har hektiska veckor framför oss   Sundsvall, Örebro och Nacka Beer & Whisky är ett tufft Schema   
Vill ni har besök av oss i eran whiskyklubb? Hör av er så får vi se vad vi kan ordna. 
 
 
Gör skoj och må gott!  
 

 

 
Tjing 

 
Thomas & Tina , Robin, Micke 

 
  

Guldsponsor 



 

 
 

 

Nyheter från Diageo & Micke Lundén 
 

 

Mortlach  13yo 55.9% amerikanska fat 1 599 SEK 2021-12-10 

The Singleton of Glendullan 19yo 54.6% am fat + finish cognacfat 1 699 SEK 2021-12-03 

Talisker 8yo 59,7%  kraftigt “torvade” fat 1 099 SEK 2021-11-05 

Lagavulin 26yo 44.2% PX/Oloroso fat 20 000 SEK 2021-11-25 

Lagavulin 12yo 56.5% refillamerikanska fat 1 599 SEK 2021-12-10 

Cardhu 14yo  55.5%  finish i rödvinsfat 1 449 SEK 2021-11-12 

Oban 12yo 56.2% Nykolade amerikanska fat 1 299 SEK 2021-11-26 

Royal Lochnagar 16yo 57.5%  refill am & europa fat 2 450 SEK 2021-11-26 

 

Till detta vill jag slå ett varmt slag för ett besök på JOHNNIE WALKER PRINCES STREET i Edinburgh. 

Den största satsningen någonsin för Diageo är inköpet av detta ”kvarter” utmed Princes Street. 

För intresserade så kan denna länk vara av intresse: 

www.johnniewalker.com                                      

Vi har även nöjet att lansera fantastiska Sherry- och Portvins-slutlagrade whiskys 
 
Amoroso & Talisker…     Montilla Fino & Oban…          PX & Lagavulin…       Oloroso & Dalwhinnie…   
Port & Cragganmore…   Amontillado & Glenkinchie    Muscatel & Caol Ila.  

 
 
 
 
 
 
 
Ha en bra höst tillönskas av 
 
Mikael Lundén 
Senior Prestige Brand Ambassador 
Diageo Nordics & Northern Europe 
Life time Member of the Keeper of The Quaich 
 
  

http://www.johnniewalker.com/


 

Guldsponsor 

 
 

 

 

Taketsuru Pure Malt - En hyllning till Nikkas grundare 
 
När Nikka hyllar sin grundare görs det med sherryfatlagrad 
whisky från de båda destillerier, Yoichi och Miyagikyo, som kom 
att bli Masataka Taketsurus livsverk 

Nikka Taketsuru Pure Malt är en hyllningsbuteljering till Nikkas legendariske grundare 
Masataka Taketsuru, mannen som tog whiskytillverkningen från Skottland till Japan 
för snart 100 år sedan. 

Pure Malt Whisky består av maltwhisky från två eller flera destillerier. 
Single Malt Whisky kommer från ett enda destilleri. 
I det här fallet är det en s.k. Vatted Malt som är en äldre benämning av denna typ av 
whisky. Skottarna har dock ändrat benämningen till Blended Malt Whisky. 

Taketsuru Pure Malt blandas av huvudsakligen sherryfatlagrad singelmalt från 
destillerierna Yoichi och Miyagikyo, där Miyagikyo utgör störst andel. 

Nr 41061       699 kr      46% 

 
 
 
                           

                                                          Kanske en Paul John Bold till höstbrasan 

                             
                            Sláinte 
                            Thomas K 

 

http://www.symposionhot.com/


 

 

 
 
En liten rapport från Peter Söderlind på High Coast. 

Den 23 december 2010 fylldes våra första fat, det var 200-liters bourbon barrels som fylldes i pannstyrka på nästan 72%. Den 
22 december 2013 vakade personalstyrkan in klockslaget för att för första gången någonsin få prova whisky från vårt 
destilleri. Så börjar en specialskriven rundtur som vår berättare Peter Söderlind komponerat ihop inför julborden. Han var en 
av dem som såg fat nummer ett öppnas av destillerichef Roger Melander den där vinternatten när spriten blev till whisky 
som genom ett magiskt klockslag, en upplevelse som ligger till grund för julstoryn som också speglar en plats där destilleriet 
är beläget i Höga Kusten.  

Det blir en vandring med inslag av vinterromantik och hästtransporter från en svunnen tid medan vi går mellan destilleri och 
lagerhus och provar High Coast Whisky som förstärkning till berättelsen. Vi kallar turen för Christmas Tour och den går att 
kombinera med julbordssittningar som börjar den 19 november, mycket få platser kvar på julbordet dock  
En stämningsfull början inför en kväll vid Ångermanälven medan vårt whiskyinspirerade julbord väntar i besökscentrat. Vill 
man boka julbord så görs det via hemsidan highcoastwhisky.se. 

 
Att vår första whisky har fyllt tio år är ett stort inslag för oss redan nu i höst. Vi har 
länge pratat och tänkt på framtiden med en whisky med den åldern från High 
Coast. Nu är vi där. The First ten Years kallar vi den första tio-åriga whiskyn från oss 
som släpptes den 28 oktober på Systembolaget. Några av oss drog i väg till 
Stockholm, Göteborg och Malmö för en pre-release, Roger Melander gjorde 
detsamma på plats vid destilleriet.  

The First Ten Years är en whisky med mycket känsla av historien, med finstämd karaktär mellan bourbonfat och sherry PX, 
fyllda med vårt orökta destillat. Vi tänker tillbaka på den där natten den 23 december 2010 med den stundens smak av 
äventyr och passion, ja vi blir varm av minnen när The First ten Years strålar som en vacker stjärna med sin egen historia på 
den mäktiga och vackra whiskyhimlen. Det är något vi alla på High Coast med glädje vill förmedla genom varje flaska som 
sprids runt om i världen. 

Så medan bokningar till julborden pågår fortsätter planerandet för aktiviteter på High Coast.  
Inte minst arbetet med Whiskyfestivalen som nästa år kommer att vara den 17-18 juni.  
Vintern har inte riktigt börjat, den första snön är på gång men vi har redan sommar och 
festivalstämning i vårt sinne. 

Experience Manager 
High Coast Distillery 
 



 

 

 
     Ny utgåva 
     Higland Park 50yo 
      Något att drömma om  

 

The Macallan Classic Cut 2021  12 nov   1.200 kr  SB 4102601  1248 flaskor  51% 

The Macallan Classic Cut 2021 Release är en singelmalt med högre alkoholstyrka 
skapad för att leverera en fyllig och förhöjd smak. Utgåvan 2021 markerar den 
femte upplagan av Classic Cuts begränsade årliga utgåva, och visar Macallans 
kontinuerliga strävan efter att upptäcka det extraordinära och erbjuder en 
anmärkningsvärd smakresa av upptäckt. Skapat för att avslöja rollen av ex-
bourbonfat i The Macallans portfölj, detta uttryck visar upp konsten och 
hantverket av whisky 
 

 
The Macallan Double Cask 30 yo     3 feb 2022   33.000  SB 3108901  9 flaskor 

 

 

The Macallan Distil Your World London 28 okt 2021  31.000kr  SB 1108101   6 flaskor 
LONDON EDITION  57,5%  
An extraordinary new collaboration with the Roca brothers 
 
Macallan har presenterar Distil Your World: The London Edition är en unik limited edition 
single malt whisky som ger en sensorisk resa genom en av världens största huvudstäder. 

ABV: 57.5% 

Introducing tales of the Macallan Volum 1  
The story of an extraordinary Whisky- Making Legacy 

The Macallan har avslöjat Tales of The Macallan Volume I, den första begränsade upplagan av 
whisky i en ny serie av singelmalt som berättar historien om Macallan-pionjärerna och deras 
whiskytillverkningsarv. 

Tales of The Macallan Volume I, The Laird of Easter Elchies (1659 - 1715), är en hyllning 

till kapten John Grant, som år 1700 insåg potentialen i Easter Elchies Estate, platsen 

för The Macallan whisky distillery sedan 1824. Han satte ny standard för excellens. 

Hans berättelse speglar The Macallans arv, hantverk och strävan efter kompromisslös 

excellens i nästan 200 år. 

 

 

https://www.themacallan.com/en/distillery


 

 

BILJETTSLÄPP 
Nu är vi igång och vi har släppt biljetterna för whiskyexpo 2022 

WHISKYEXPO LÖRDAG 12 FEBRUARI 2022 
Klockan 12.00-17.00 & 18.00-23.00 

Bokar biljetter gör du via TICKETMASTER direkt eller vi länkarna på sidan BILJETTER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

Hoppas att vi ses!  
             

                      Sláinte  
                              Kenneth Lindblad           

 

https://www.whiskyexpo.se/antligen-biljettslapp-2/
https://www.ticketmaster.se/artist/linkoping-whiskyexpo-biljetter/967305
https://www.whiskyexpo.se/biljetter/


 

 

 

 

Några viktiga datum för whiskykryssningar med Cinderella  

Förgyll vinterhalvåret hösten med en whiskykryssning i skärgården. Du kan som vanligt räkna 
med god mat, bra musik och toppenstämning på Cinderella. 

Whiskykryssning med tema Bowmore 11:e december 

Whiskymässan på Viking Cinderella 10, 11 och 12:e februari  2022 
Onlineshoppen för whiskymässan har redan öppnat. 
Läs mera och boka din resa på www.vikingline.se eller ring 08-452 40 00 

 

        
 

Whiskykryssning med tema Bowmore 11/12 
No Corners to Hide – en illustrerad serie inspirerad av legenderna om Bowmore 

I oktober 2021 lanserade Bowmore sitt första samarbete med den hyllade grafikern Frank Quitely i en 
ny serie som återskapar myterna om Islay. Berättelserna som hyllas i serien tar publiken djupare in i 
arumärket. 

Den första historien i serien är ”No Corners to Hide” som berättar den legendariska historien om 
Bowmores rundkyrka och en iakttagelse av djävulen. Två Bowmore-produkter har skapats för release, 
en 23-årig och 32-årig som visar upp Frank Quitelys konstnärskap och vår mästarblandare, som visuellt 
omtolkar den klassiska berättelsen och avslöjar en whisky som avslöjar den sensoriska upplevelsen av 
en legend. 

Under kryssningen kommer du att få delta i en Master Class ledd av Carl-Oscar Linder som är, 
Supervising Brand Ambassador for Beam Suntory TR Nordics.  
Carl-Oscar guidar publiken genom myten och legenderna på Bowmore Distillery och "the No1 Vaults". 

 

Följ med på världens största   
flytande whiskymässa på 
Viking Cinderella.  
Ett måste för dig som är 
whiskyintresserad 

 

Whiskymässan på Viking Cinderella 10, 11 och 12/2   2022 

http://www.vikingline.se/


 

 
 

  
Whyte & Mackay nu hos Spring Wine & Spirits 

Nu finns hela den fantastiska whiskyportföljen från Whyte & Mackay samlad hos Spring Wine & Spirits. 

Alltifrån en av världens snabbast växande Ultra premium malts, The Dalmore, till välkända favoriter som Jura, 
Fettercairn och Tamnavulin.   

Blended portföljen med Shakleton, Claymore, Cluny och gamla trotjänaren Stewarts  
(som ju även instiftat Sveriges äldsta pokaltävling i golf redan 1908) inte att förglömma.  

Till detta kan vi även lägga Japanska Masterblendern Kenji Watanabes mästerverk Tenjaku från foten av Mount 
Fuji. Kaliforniabaserade Svage &Cooke kompletterar familjen med sina spännande och innovativa corn & rye 
buteljeringar. 

Vi vill gärna redan nu passa på att önska er alla en God Jul och ett gott nytt smakfullt 2022. 
Från våra vänner på The Dalmore med Richard Paterson i spetsen kan vi redan nu presentera ett spännande 
julklappstips för den som önskar det lilla extra och är sugen på en oförglömlig vertikalprovning. 

The Dalmore Decades 

En unik samling decennium whiskies från åren 1967, 
1979, 1980, 1995 and 2000.  

En numrerad upplaga som endast finns i 15 exemplar där 
varje flaska är en milstolpe som representerar historien, 
traditionen och DNA:t hos The Dalmore.  

Vintage 2000 lades på fat kl.00:02 1/1 2000 och sägs 
därigenom vara detta milleniums första skotska whisky. 

Det fanns även en upplaga i ett enda exemplar med sex olika flaskor där även Vintage 1951 ingick, det var den 
sista kvarvarande destillationen från Mackenzieerans dagar. Setet med sex flaskor såldes nyligen på Sotheby´s i 
Hong Kong för 830,000 pund till en anonym samlare. Nytt rekord för whisky i Asien och högsta priset någonsin för 
en hel serie sägs det. En del av pengarna gick sedan till ett samarbete med Victoria & Albert designmuseum i 
Dundee för att främja skotsk kultur och design internationellt. 

 

För mer info eller om ni är intresserade av provningar med Whyte & Mackays sortimentet kontakta gärna 

 
Rickard Edman 

Brand Manager spirits 
Spring Wine & Spirits AB 

rickard.edman@springwine.se 

 

 
Björn Olsson 

Brand Ambassador Sweden 
The Dalmore Highland Single Malt Scotch Whisky 

bjorn@cocktailkurs.se 

 

 

mailto:rickard.edman@springwine.se
mailto:bjorn@cocktailkurs.se


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nyheter och julklappstips från Cecilia på Stellan Kramer  😊😊 

 
26 november släpper vi Glen Scotia Single Malt Seasonal Release 2021 
 
SB Nr 41010     54,7%,   778 kr,   1 000 flaskor! 
 

  

 

 

1 december släpper vi Loch Lomond Madeira Cask, 40%, 299 kr  
 

 

Sláinte 
Cecilia 

Check out our new website www.stellankramer.se 

StellanKramer Importer of the Year 2011 
Cecilia Mårtenson. 073 031 7852   
Svärdvägen 19 - SE-182 33  Danderyd - Sweden.  
   
 
OBS  Se produktbladen som separata  PDF bilagor 

 

http://www.stellankramer.se/


 

 

 
 

Teeling Renaissance Series 4 Single Malt 
Whiskey Pineau des Charentes Cask 18 
Years Old, prisbelont irlandsk whiskey i 
perfekt harmoni med franska 
starkvinsfat. 
 
Den efterlangtade fjarde delen i Teeling Whiskey Companys mycket 
uppskattade och prisbelonta Renaissance serie kommer till Sverige och 
Systembolaget den 26 oktober i begransad upplaga om 500 flaskor. Teeling 
Renaissance Series 4 Single Malt Whiskey Pineau des Charentes Cask  
18 Years Old 700ml 1399 kr, 46%, artikelnummer SB 4102401. 
 

 
Teeling Sommelier Selection 3 Amarone 
Wine Cask, hogklassig irlandsk whiskey 
med italiensk elegans. 
Teeling Whiskey Company lanserar nu den tredje whiskeyn i den spannande 
Sommelier Selection serien, denna gang har man riktat blicken mot Italien och 
omradet Veneto i jakt pa hogklassiga fat att lagra whiskey pa. Teeling Sommelier 
Selection 3 Amarone Wine Cask lanseras pa Systembolaget den 26 oktober, 
700ml, 46%, 499 kr, artikelnummer SB 4102501. 
 
 

Teerenpeli Hiiden Hirvi – finsk 
whiskymystik och en valdigt stökig älg. 
 
Teerenpeli Distillery slapper den andra whiskyn i sin trilogi med 
romfatslagrad single malt whisky pa Systembolaget den 19/11 2021. Har 
fortsatter man pa sparet med finsk mytologi och djur ifran Kalevalasagan. 
Endast 600 flaskor har tagit sig over havet till Sverige. Teerenpeli Hiiden 
Hirvi Single Malt Whisky ar en generost fruktig whisky med toner av arrak och 
solmogna tropiska frukter och kryddig lakrits. Teerenpeli Hiiden Hirvi Single 
Malt Whisky 50,7%, 500ml, 749 kr, artikelnummer 4102802. 
 
 

TOMP Beer, Wine & Spirits 
en av Sveriges ledande importorer av kvalitetsdrycker 
www.tomp.se eller www.olkollen.se . 
 
Kontaktpersoner 
 
Martin Tjader 
Brand Manager 
martin.tjader@tomp.se 

 
 
David Ask 
Presskontakt / Marknadschef 
david.ask@tomp.se 



 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

GALENSKAP I WHISKYBYN 
26-27/11  

 

 

 p          pp   

För att förgylla kvällen en för kvällen speciellt sammansatt meny.  

Vi inleder kvällen kl 18.30 med en annorlunda whiskyprovning.  
 

OBS! Endast ett fåtal platser kvar!  
Det finns två typer av biljetter: 4:a personers bord eller delar bord med andra. 

I paketet ingår:  

• Specialkomponerad 3-rätters med inledande whiskyprovning 3 
sorter  

• Underhållning av Per Fritzell och Jan Rippe 

Pris 1999kr per person. 
 

 

KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA BILJETTER  

 

 
 

 

https://mackmyra.us9.list-manage.com/track/click?u=182fac3923be5f8656a56caee&id=0c9336c379&e=73ce400b0f
https://mackmyra.us9.list-manage.com/track/click?u=182fac3923be5f8656a56caee&id=da35e4d242&e=73ce400b0f


 

 

Whisky & Bourbon 
prenumerationer till whiskyklubbens medlemmar 

I Whisky & Bourbon är fokus riktat på, ja just det, whisky och bourbon, 
men även öl och andra starkare drycker. Några av landets mest kunniga 
och respekterade profiler tar dig in i denna värld av godsaker. Läs mer om 
destillerierna bakom dryckerna, få de senaste nyheterna och tipsen på vad som bör drickas, läs om de 
stora ölbryggerierna och personerna bakom, likväl som de mikrobryggerierna och destillerierna. 

Whisky & Bourbon utkommer 4 ggr per år och kostar 175 kr för en prenumeration. 
Läs mer och teckna här 
 

Önskar man teckna prenumerationer till whiskyklubbens medlemmar för ett 
fördelaktigare pris, kontakta: christoffer.enquist@livetsgoda.se  

 

      

 

 

 

 

Ett nytt magazine på nätet….    
Ibland handlar det om Whisky och annan fatlagrad sprit. 

Klicka på länken nedan för att komma till tidningen. 

TASTE nummer 5 - 2021 

 

Nästa nummer är planerat till början av december 

 

Allt gott från ett höstligt Skåne. 

Carl Wachtmeister 
 
Mail: carl@tastemagazine.se 
Mob: 070 590 14 12 
 
TASTE Magazine Scandinavia 
C/O Wachtmeister 
Starbyvägen 206 
262 95 ÄNGELHOLM 

  

https://www.livetsgoda.se/butiken/prenumeration/wb/whisky-bourbon-tryckt/
mailto:christoffer.enquist@livetsgoda.se
https://tastemagazine.se/TASTE/Nr5_2021/html5_output/
mailto:carl@tastemagazine.se


 

 
 

 

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     
 
 

 
Styrelsen  juli 2021- juni 2022 

 
 
Styrelsen 
Peter Borg   Ordf. 
Susan Stenström Vice Ordf & eventansvarig 
Robbe Jörfalk    Provningsansvarig 
Jennie Fors     Kassör 
Peter Morén Sekreterare,  Buteljeringsansvarig  
Helena Hugo Myndighetsfrågor 
Peter Orvin Buteljering 
 
Sverker Ehn Utbildningsgruppen 
 
Hans Lilja Valberedningens ordf 
Klaus Bitchnau Valberedningen 
 
Bo Romedahl Revisor 

mailto:ordf@svenskawhisky.se

	Taketsuru Pure Malt - En hyllning till Nikkas grundare
	Ny utgåva      Higland Park 50yo       Något att drömma om   The Macallan Classic Cut 2021  12 nov   1.200 kr  SB 4102601  1248 flaskor  51%
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	Whiskykryssning med tema Bowmore 11:e december
	Whiskymässan på Viking Cinderella 10, 11 och 12:e februari  2022
	Whiskykryssning med tema Bowmore 11/12 No Corners to Hide – en illustrerad serie inspirerad av legenderna om Bowmore
	I oktober 2021 lanserade Bowmore sitt första samarbete med den hyllade grafikern Frank Quitely i en ny serie som återskapar myterna om Islay. Berättelserna som hyllas i serien tar publiken djupare in i arumärket.
	Den första historien i serien är ”No Corners to Hide” som berättar den legendariska historien om Bowmores rundkyrka och en iakttagelse av djävulen. Två Bowmore-produkter har skapats för release, en 23-årig och 32-årig som visar upp Frank Quitelys kons...
	Under kryssningen kommer du att få delta i en Master Class ledd av Carl-Oscar Linder som är, Supervising Brand Ambassador for Beam Suntory TR Nordics.  Carl-Oscar guidar publiken genom myten och legenderna på Bowmore Distillery och "the No1 Vaults".

