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I presentationen av SWF’s styrelsemedlemmar har nu turen kommit till mig och jag heter Gerty 

Andersson, medlem i styrelsen sedan 2011. 

Min roll i SWF styrelse är sekreterare, jag försöker dokumentera vad vi kommer fram till på våra 

styrelsemöten och vi lägger ut referat på vår hemsida också, hoppas ni har noterat detta. Jag är även 

ansvarig för arrangemangen runt SWF Convention som vi genomför varje höst. 

Jag är av födsel och ohejdad vana en envis småländska (dock inte snål tror jag) men sedan 25 år 

tillbaka är jag bosatt i den vackra lilla kuststaden Nynäshamn. Där är jag också ordförande för vår 

whiskyklubb, Nynäshamn Whisky Society (NWS), där vi idag är ca 185 medlemmar. NWS bildades för 

drygt 10 år sedan och jag har varit medlem i klubben sedan starten, mitt medlemsnummer är 13. 

Ett annat stort intresse är vin och att kombinera mat och dryck till en god middag. Jag är också 

medlem i Munskänkarna här i Nynäshamn. Konst och litteratur är två andra stora intressen och en 

fördel med den annalkande hösten är att jag då kan krypa upp i soffhörnet med en god bok och en 

dram när mörkret sänker sig utanför fönstren. 

 

 

Styrelsenytt 

Klubbkonferens. 

Nyligen genomförde styrelsen en enkät om vi skall genomföra en klubbkonferens i SWF regi. 

Resultatet blev att vi har ställt in planerna på en gemensam konferens i mars 2014. Däremot siktar vi 

på att genomföra lokala konferenser på kanske 5 – 6 olika platser i Sverige. En hel del klubbar 

förordade en sådan lösning. Utformning och beslut kommer vi att ta på nästa styrelsemöte och det 

blir först i slutet av oktober – början av november. En gemensam konferens är inte avförd, men får 

skjutas på framtiden. 

 

Sponsring / reklam. 

Styrelsen har diskuterat med Skattemyndigheten om vi kan bli skattebefriade för sponsor- och 

reklampengar. Resultatet gick vår väg och vi slipper således betala skatt på sådana intäkter. Vi har 



därför skrivit till alla generalagenter, importörer och några av våra svenska destillerier och bett om 

deras support mot att vi i Kvartalsbrev och på Hemsidan ger företagen utrymme för viss reklam. Först 

ut av företagen att generöst sponsra SWF var Clydesdale. 

Vår tanke med sponsrings- och reklampengarna är att i första hand kunna bekosta de lokaler vi 

använder vid t ex klubbkonferenser och utbildningar. Det kommer att minska priset och vår 

förhoppning är att det framför allt skall gynna mindre klubbar. Vi vill också bekosta provningsledare 

till Norrland, vilket annars är svårt. Tyvärr är få importörer intresserade av att bekosta en 

Norrlandsturné. Ytterliga användningsområden för sponsor- och reklampengar skall beslutas vid 

nästa styrelsemöte. 

 

Convention. 

Som vanligt är årets Convention fullbokat. Vi hoppas på ett väldigt trevligt program. Vi har på 

programmet tre managers från Diageo. Avsikten är att deltagarna förutom whiskyprovningar också 

skall få tillfälle att träffa och på nära håll diskutera produktionsfrågor mm med managerna vid 

pausen mellan provningarna. På Convention kommer även Årets Whiskykrog och vem som får 

Gordon & MacPhail-stipendiet att avslöjas.  

 

Årsavgiften. 

Jag vill påminna alla klubbar att årsavgiften skulle varit betald 1.september. Vi har valt, som tidigare 

meddelats, att inte skicka ut en faktura om årsavgiften för att avlasta SWF kassör. Klubbarna skall 

således självmant betala in avgiften och hur stor den är kan ni läsa på vår Hemsida liksom 

bankgironummer. Läs även där om vilka konsekvenserna blir vid utebliven betalning. Anmäl i detta 

sammanhang även ändring av kontaktperson samt aktuellt medlemsantal till 

vordf@svenskawhisky.se 

 

Hemsidan. 

De problem vi haft med attacker mot vår Hemsida är i varje fall tillfälligt ur världen. Den är nu i full 

funktion igen och detta tack vare vår hårt arbetande webbmaster Sverker Ehn. Tack vare att han 

hoppar över lunchen hinner han jobba 25 timmar per dygn år SWF. 

 

Motioner till styrelsen. 

Enligt dagordningen för årsmötet så har styrelsen varje år begärt in motioner till årsmötet till mitten 

av september. Vi tänker ändra på det till nästa år. Visserligen kommer det sällan in någon motion, 

men mitten av september ger styrelsen alldeles för kort tid att behandla en sådan motion. Vi 

kommer att begära in motioner till årsmötet senast 15 maj i fortsättningen. Då kan motionen 

behandlas på det styrelsemöte som genomförs i juni. 

mailto:vordf@svenskawhisky.se


Från våra importörer. 

 

Clydesdale 

                                                                            

På kontoret i Stockholm har det varit full aktivitet då hösten bjuder på 

massor av nyheter. En av de största nyheterna är att English Whisky från 

St. Georges Distillery finns på Systembolagets hyllor sedan början av 

september. Det är en rökig variant från deras nya serie Black Range. En 

whisky gjord med malt med en fenol halt om 50 ppm. Detta borgar för en 

kraftig rökighet. Även om röken är tydlig i doften så är det när det kommer 

till smaksinnet som den verkliga röken i det närmaste exploderar i munnen 

och skjuter all initial fruktighet år sidan. Priset på 439:- är rejält pressat 

och ger god valuta för pengarna. 

 

Som ni kanske redan sett i andra medier så har vi utökat vår stab med en 

23-årig yngling som lystrar till namnet Tina. Hon är tredje generationen i 

familjeföretaget som ligger bakom Clydesdale. Ni har säkert mött Tina på 

mässor och liknande, men nu är hon en av det sköna gänget här på 

kontoret. Hennes främsta uppgift blir att ta hand om försäljning till 

restauranger och barer, men även ta ett större ansvar för just mässor. 

 

En annan nyhet av rang är att de kända bröderna Stewart och Fred Laing delar upp innehållet i 

familjeföretaget Douglas Laing emellan sig. Fred behåller själva företaget Douglas Laing medan 

Stewart tar en några kända varumärken till sitt nya företag Hunter Laing. 

Från Douglas Laing kommer i november den spännande Big Peat i sin snart klassiska Xmas utgåva 

som är den tredje i ordningen. Kommer på Systembolagets exklusiva lista i många butiker. I väntan 

på november kan man ladda upp med en Big Peat Whisky Sour  

Glass: Old Fashioned 

Garnish: Cherry and lemon slice sail 

Method: Shake all ingredients hard with ice and strain into an ice-filled glass 

5cl Big Peat 

2cl freshly squeezed lemon juice 

1 ½ bar spoon caster sugar 

½ fresh egg white 



2 dashes Angostura Bitters 

Douglas Laing har precis släppt nyheten om att deras ersättare för klassikerna Old Malt Cask kommer 

att heta Old Particular. En riktigt snygg serie av gamla fina malter som ingen blir ledsen av. Detta är 

whiskyhistoria och de första flaskorna till Sverige kommer i november. 

Våra vänner på Kilchoman har precis släppt sin tredje utgåva av 100 % Islay. Den är som namnet 

antyder en whisky helt och hållet från Islay, förutom jästen. Malten kommer från korn odlat bredvid 

destilleriet och är sedan mältat i destilleriets egen kölna. Vattnet som använts är även det från Islay 

och allt är sedan buteljerat på Islay. Innehållet är 4-5 år gammalt och endast 10000 flaskor släpps 

runt om vårt lilla jordklot. Rökigheten är lite lägre än deras standard malt, Machir Bay, men oj vilken 

kvalité. Du hittar den i Systembolagets beställningssortiment. Skulle du missa den så finns ju Machir 

Bay på hyllan hos Systembolaget och vi har sedan en tid levererat ut 2013-års buteljering. 

Har du haft tur att just din whiskyklubb är en av får som får Ashok från Amrut på besök i oktober? Då 

kan vi bara gratulera, då han är extremt uppbokad för provningar världen runt. Om inte så kommer 

du i alla fall att kunna njuta av dessa goa droppar som anglarna med framgång lyckats kapa åt sig 

stora mänger av. Förutom den vanliga varianten som finns på Systembolagets hyllor så har vi även 

Peated i lager, lika så finns några lådor kvar av Kadhambam, Intermediate Sherry Matured och 

Portonova. Självklart finns den ständigt prisvinnande Fusion i vårt lager också.  

Är det så att din klubb vill ha besök från oss på Clydesdale så hör gärna av dig så skall vi ge dig ett 

sådant där erbjudande som du inte kan motstå. Det svårt är att hitta en dag som är ledig i vår 

kalender. 

Du når oss på: administration@clydesdale.se och hela vårt breda sortiment finns givetvis på vår 

hemsida www.clydesdale.se 

Dram on! 

 

Box 

Box närmar sig whisky 

 

Uppe på Box i Ådalen händer mycket i höst. Destilleriet närmar sig sitt första släpp och med tanke 

på det mottagande som Försmaken har fått så är förväntningarna hög ställda. Den första juni 2014 

finns den premiärbuteljeringen på Systembolagets hyllor. Det blir ett begränsat släpp som kommer 

att vara mycket eftertraktat. Kövarning utfärdas!  

 

– Vi kommer inte att göra någon hysteriskt prissatt förstautgåva. Ambitionen är att den ska ligga i 

paritet med annan bra maltwhisky i premiumsegmentet, säger marknadschefen Hasse Nilsson. 

 

Totalt kommer det att släppas 5 000 flaskor. Det kommer att blåsa till sedan är de borta. Så ställ 

in er på en tidig morgon utanför Systembolaget i juni nästa år. 

 

 

Köp aktier och förboka Box första whisky 

 

Fast det finns ett mycket smart och framförallt roligt sätt att komma över den första lanseringen 

mailto:administration@clydesdale.se
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från Box. Köper du aktier i den emission som pågår just nu får du förboka första utgåvan av Box 

Whisky i juni 2014. Minsta teckningspost är 4 200 kronor. Läs mer om det som kan bli ditt livs 

roligaste aktieaffär och hur du tecknar aktier på www.boxwhisky.se. Teckningstiden löper mellan 

14 september och 17 oktober. 

 

 

Boka en Boxprovning 

 

Du vet väl att Box gärna besöker whiskyklubbar. Box provningsledare Roger Melander, Janne Groth 

och Hasse Nilsson är några av de mest erfarna och mest kunniga provningsledarna i branschen. De 

håller provningar kring alla teman med Box i fokus. I de allra flesta fall är provningarna 

kostnadsfria för whiskyklubbar. Ni betalar endast för malten ni provar. Du bokar en provning på 

info@boxwhisky.se eller telefon 0612-530 60. 

 

 

Diageo. 

Talisker Storm 

Talisker är en av världens mest kända maltwhiskies och står ut en hel del ifrån andra genom att det är 

den enda maltwhiskyn som görs på ön Skye, den innersta ön i ögruppen Hebriderna. Det har 

framförts åsikter att om Skye haft ett eller par destillerier till så hade Skye kanske varit en egen 

region ”Skye whisky” så speciell är whiskyn. 

Grundsmaken i all Talisker är inte i första hand rökig utan maritim och kryddig vilket ger den en helt 

egen känsla. Whiskyn är också en av de få whiskysorterna som alltid buteljerats vid 45,8 % vilket 

kommer sig av att detta motsvarar det gamla sättet att mäta alkoholhalt i ”proof” där 45,8 % är exakt 

80 proof. Uttrycket proof kommer sig från den tid när man blandade alkohol med krut och vid 100 

proof så exploderade krutet. 

Nu har Talisker lanserat en variant av sin whisky som ytterligare trycker på den maritima 

anknytningen. Whiskyn är unaged och har mycket uttalad kryddighet och salta maritima inslag. 

Whiskyn heter Talisker Storm och en storm är inte att leka med, det kan den som seglat på den 

skotska västkusten intyga. Talisker Storm lanserades i Systembolagets beställningssortiment den 1 

september och kostar 449 kr. 

Mycket passande så är Talisker också med och sponsrar årets ”Talisker Whisky Atlantic Challenge”, 

en mycket stor tävling där de tävlande ror över Atlanten. Sverige har fyra lag representerade som ska 

möta Atlanten i sina roddbåtar och utmana lag från hela världen. För den som vill veta mer om detta 

så rekommenderar vi er att besöka http://www.taliskerwhiskyatlanticchallenge.com/ för att få veta 

mer.  

Smaknoteringarna på Talisker Storm  

Doft: Återhållen kryddighet med en lätt känsla av brinnande tändsticka i doften, frisk och växande 

komplexitet som ger söta maltiga honungstoner med mogna röda bär. Så småningom kommer det 

fram en väl integrerad mjuk rökighet, friska klara toner samt en oljig explosion av peppar. 

http://www.boxwhisky.se/
mailto:info@boxwhisky.se
http://www.taliskerwhiskyatlanticchallenge.com/


Smak: Först söt och mjuk med en rik munkänsla sen mycket snabbt tar de kryddiga tonerna och heta 

känslan över tillsammans med en djup nästan nötig rökighet. Smaken är utdragen med en fin balans 

mellan sötma, rökighet och kryddighet och blir mer markerad med en droppe vatten. 

Eftersmak: Ren och medellång, mycket värmande och mjuk. Ganska sent framkommer också lite 

brända torviga inslag. 

 

 

 

 

Philipson & Söderberg 

Kavalan, en framgångssaga 

I december 2008 började framgångssagan om Kavalan. Då släpptes den första 

whiskyflaskan som slog världen med häpnad. Namnet Kavalan kommer från den första 

folkstammen som bebodde Yilan i nordöstra Taiwan och representerar uppriktighet, 

ärlighet och andan av att utvecklas steg för steg. 

Receptet på en klassisk Kavalan är komplext och smaken får sin karaktär från olika typer av fat så som 

nya bourbon- eller sherryfat eller gamla fat vilket ger flera dimensioner av fruktiga och blommiga 

toner. Eftersom vatten är av största vikt vid whiskyproduktion betyder det att vattnets karaktär har en 

betydande påverkan på whiskyns karaktär. Grundaren av Kavalan har spenderat år på att leta efter den 

perfekta platsen med det idealiska vattnet. Han valde Yilan eftersom där finns rikligt med kallt 

källvatten som rinner genom Snow Mountain. Kavalan, som var det första folkslaget som bebodde 

Yilan, representerar uppriktighet, ärlighet och andan av att utvecklas steg för steg. Kavalan Distillery 

fortsätter förvalta den traditionen. De lägger ner hela sin själ i varje droppe whisky som tillverkas och 

varje fat som noga väljs ut för lagring. Detta tillsammans med kunskapen hos Master Blendern 

garanterar den silkeslena, mjukheten och de rena smakerna hos Kavalan whisky. 



Tre års lagring i Taiwan motsvarar åtta-tio års lagring i Skottland. Hur är det möjligt? Jo, den höga 

temperaturen i Taiwan gör att mognaden går nästan okontrollerbart fort, årsmedeltemperaturen är 15–

20 grader högre än i Skottland och i lagerhusen är det ofta över 40 grader varmt. Under sådana 

förhållanden avdunstar whiskyn i en rasande takt. Det kan handla om mer än femton procent per år 

som "går till änglarna". 

Kavalan har även ett fantastiskt besökscenter med mer än en miljon besökare varje år och som 2011 

blev utsett till "Whisky Visitor Attraction of the Year" av Whisky Magazine.    

Den 2 september, i och med det nya modulsystemet på Systembolaget, tog sig Kavalan Single Malt in 

i butik. Sex butiker, fem i Stockholm och en i Göteborg. Det är en mycket bra början. 

Kavalan Single Malt serveras som en avec. Här finns ingen rökighet. Den har en nyanserad, maltig 

doft och smak med fatkaraktär, inslag av torkad frukt, apelsinmarmelad, päron, vaniljfudge och nötter. 

Den är god och så elegant. 

Pris 849 kr, nr 85558. 

Ytterligare Kavalan finns på Systembolaget i beställningssortimentet är: Kavalan Solist, Kavalan 

Solist Sherry Cask och Kavalan Concertmaster Port Finish. 

Länk till varumärkets hemsida: www.kavalanwhisky.com 

 

Edrington 

Highland Park 

Svenska konsumenter kan f o m 2 september besöka The Box som är en helt unik whiskyupplevelse, 

placerad utanför spritmuseet på Djurgården i Stockholm. Det är en spegelinredd kub där besökaren 

möts av surround ljud och en tre minuter lång visuell whiskyupplevelse signerad Highland Park. 

Två nya lanseringar släpptes i Systembolagets fasta sortiment i september. Dels Highland Park 25yo, 

som både blivit den första spritprodukt att någonsin få 100 poäng av 100 i The Ultimate Spirit 

Challenge och även blivit framröstad som Best spirit in the world av Spirit Journal i juni 2013, samt 

Highland Park Ambassadors Choice som är framtaget exklusivt för den svenska marknaden.  

Whiskyälskare från hela världen kan nu få se sina porträttbilder finnas uppsatta i en stor mosaiktavla 

placerad i destilleriet i Kirkwall. Detta som en av de förmåner som alla Inner Circle-medlemmar får 

vid ett medlemskap. 

The Famous Grouse 

The Famous Grouse 40yo (47,3 % 70 cl ) lanserades exklusivt på Schipol flygplats i augusti. I 

November får även svenska konsumenter stifta bekantskap med denna exklusiva blended whisky 

http://www.kavalanwhisky.com/en/default.asp


(endast 276 st flaskor produceras) som både tidigare Master blender John Ramsey och nuvarande 

Master blender Gordon Motion varit delaktiga i. 

The Macallan 

The Macallan fortsätter sitt samarbete med världskända fotografer. I år är det Elliott Erwitt som 

tillsammans med Macallan skapar fotokonst i whiskyns rätta natur. 

Den senaste serien The Macallan 1824 finns numera tillgänglig i Danmark som första land i Norden. 

Är Sverige nästa land på tur månne??? 

Laphroaig 

Den 1 oktober släpps Laphroaig Vintage 1989 på Systembolaget. Det är en specialutgåva för Norden 

framtagen för att hedra alla trogna Laphroaig fans här. Med 23 år på nacken ger whiskeyn ett djup av 

olika dofter och smaker såsom aprikoser, fikon, dadlar, krämig sälta och såklart den rökiga torven. 

Endast 1 800 flaskor finns att få tag i på Systembolaget och priset kommer att ligga på 1 799 kronor. 

Alkoholhalten är 48,9 %. 

Det finns fortfarande flaskor kvar på Systembolaget av årets Laphroaig Cairdeas utgåva, som är 

slutlagrat på Port Wood fat. Sverige är det enda land där man numera kan får tag på den oerhört 

populära utgåvan som sålde slut efter ett par veckor i Skottland.  

Vi kommer att göra en nystart på vår Laphroaig Lounge som är beläget i Engelens lokaler i Stockholm. 
Du som är VIP medlem får prova Laphroaig 10 yo, Laphroaig Quarter Cask och Laphroaig 18 yo för 
endast 99 kr (ordinarie pris 295 kr). Erbjudandet gäller från 16 september tom 1 oktober. Ni som 
ännu inte har blivit medlemmar kan i Laphroaig Lounge kan göra en ansökan på plats eller på 
http://www.engelen.se/laphroaig-lounge/. 

 

Med hopp om en trevlig whiskyhöst 

 

Douglas Christianson 

Ordförande SWF 
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