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        Douglas Christianson 

 

 

Det här blir det sista Kvartalsbrevet från mitt tangentbord. Det första brevet kom ut i mars 2011. Jag 

hoppas att Kvartalsbreven har varit till viss nytta och glädje. I februari 2010 kom jag in i styrelsen och fick då 

uppdraget som SWF sekreterare. I september samma år blev jag vald till SWF ordförande och efter fem år 

som ordförande är det tid för ny ordförande att ta vid. Det har varit några spännande år. På dessa sex år 

har antalet klubbar mer än fördubblats. Antalet medlemmar i klubbarna är nu över 8500. En imponerande 

siffra. Det senaste året har jag dock fått en känsla av att tillströmningen av nya klubbar har mattats något. 

Jag hoppas det är fel känsla jag fått. 

 I styrelsen diskuterar vi ofta om den information styrelsen ger ut i form av mail som t ex Kvartalsbrevet 

kommer ut till medlemmarna eller om informationen stannar hos kontaktpersonen i klubben. Vi har små 

möjligheter att kontrollera det, men berätta gärna för styrelsen hur kommunikationen i din klubb fungerar. 

SWF är till för alla klubbar, men vi känner att vi inte alltid når de minsta klubbarna. Långt ifrån alla deltar i 

de aktiviteter vi genomför. Vi har därför skickat ut en enkät till alla klubbar och jag hoppas att ni svarar på 

den och därigenom ger SWF styrelse ett bättre underlag för det fortsatta arbetet.  

Jag vill tacka alla medlemmar som gett mig förtroendet att vara ordförande för SWF under dessa fem år. 

I fortsättningen skall jag lägga min tid på de gruppresor jag gör till de skotska destillerierna där jag själv får 

guida mina grupper på fem olika destillerier.  

 

    

Douglas i hans rätta miljö mellan saltstänk, båtar och en god malt          



Från styrelsen. 

1 september har SWF 209 medlemsklubbar med totalt   8517 medlemmar. 

Årsmötet 2015-09-25. 

Årsmötet kommer att genomföras omedelbart före den årligen återkommande Whisky Convention i Nacka. 

Samtliga årsmöteshandlingar finns redovisade på SWF hemsida under fliken Aktuellt och de klubbar som 

närvarar på årsmötet har fått de väsentligaste handlingarna i sin mail.  

Årsmötet är ett beslutsmöte i första hand och det skall vara öppna handlingar i alla frågor innan årsmötet. 

Det är 30 klubbar som deltar av 209 vilket är en ganska låg siffra bara 15% av klubbarna.  Dessa klubbar 

representerar dock 2.600 medlemmar av totalt ca 8.500 i förbundet  dvs ca 30% av medlemmarna. 

Något bättre om man ser det ur den synvinkeln men fortfarande en låg andel. 

Alla har dok möjlighet att påverka, genom motioner och nomineringar till förtroendeposter kan varje klubb 

göra sin röst hörd. Tyvärr kom det bara in någon enstaka nominering och ingen motion. 

 

De tänkta klubb-konferenserna har varit en tänkt källa till utveckling av verksamheten som en 

förberedande beslutsprocess till årsmötet. Även dessa har i de flesta regioner varit svåra att genomföra 

p.g.a. lågt intresse. 

Vi förmodar därför att man helt enkel i stort är nöjd med verksamheten. Men vi vill gärna ha en större 

förankring, vi är öppna för alla förslag till ökat utbyte i syfte att utveckla förbundet ytterligare därför har vi 

sänt ute en enkät där alla kan säga sitt. 

 

Enkäten. 
ca 60 svar har kommit in i nuläget, vi hoppas på många fler. 

Komplett rapport kommer när vi har alla svar inne, det finns fortfarande tid att svara. 

Vi har fått några intressanta tips om hur vi kan förbättra oss och glädjande nog ligger de flesta 

inom ramen för nästa års verksamhetsplan. Vi har också fått många uppskattande kommentarer 

vilket naturligtvis gläder oss. 

En intressant respons är att medlemmarna vill förstärka kommunikationen i sociala medier såsom Facebook 

och ”appar” för telefoner och surfplattor. Här krävs det i så fall att man riktar om resurserna.   

Dessutom har vi fått erbjudande om hjälp från individer ute i klubbarna, helt ovärderligt tycker vi. 

 

Så här långt tycker medlemmarna om prioritering av förbundets aktiviteter enligt enkäten så här långt 

7,7  Buteljering 
7,5 Information om generalagenter distributörer 
6,4 Provningsturneér 
5,8 utbildning whiskykunskap/ provningsledare 
3,7 Rådgivning föreningskunskap/alkoholhandläggning 
  



Kommentar 

Antalet klubbar/aktiviter har ökat kraftigt under de senaste 4-5 åren för förbundet 

De stora utmaningarna att lösa detta är antingen externa kostnader eller interna resurser och 

kompetenser.  Att lägga ut stora kostnader på externa konsulter för IT/ administration har SWF styrelse valt 

att inte prioritera före aktiva verksamheter riktade mot klubbarna. Detta kanske skall ändras vilket är upp 

till årsmötet att ta ställning till. 

 

Än en gång välkomnar vi frivilliga interna krafter att medverka i detta utvecklingsarbete 

Hör av dig till styrelsen om du vill hjälpa till.  

 

Klubbarnas nomineringar till SWF årsmöte 25 september. 

Inkomna nomineringar per 1 maj 2015  

 

Jennie Fors  

Stefan Langner 

Mathias Carlsson  

 

Ledamöter vars mandattid går ut vid kommande årsmöte: 

Douglas Christianson:  Avböjer omval men har accepterat att vid behov stödja arbetsgruppen buteljering. 

Gerty Andersson:  Avböjer omval men har accepterat en roll som adjungerad att stödja kassörsrollen. 

Jonas Östberg; Njuta Whiskysällskap Sundsvall   

 

Valberdningens förslag  

Styrelseledamot   2 år 

Omval -  Jonas Östberg; Njuta Whiskysällskap Sundsvall 

Nyval -  Jennie Fors  Anno 2011 Örnsköldsvik 

Nyval -  Stefan Langner  Glömsta Whiskyklubb Stockholm 

Ordförande att uses 

Peter Borg HABOST Malt Whisky Friends  Nyköping 

Revisor 

Omval av Anita Envall, Avesta Whiskysälskap 

 



SWF Hemsida. 

SWF hemsida är fortfarande utsatt för mängder av attacker. Vår utmärkte dygnetruntarbetande WEB-

master Sverker Ehn lyckas dock hålla hemsidan skyddad och det är vi väldigt tacksamma för. 

Hemsidan har under en längre tid ett behov av uppgradering vilket sakta men säkert fortgår. 

Behov finns dock av ideella krafter som resursförstärkning. Just nu använder vi JOMLA som bas men det 

kan alltid diskuteras. Hör av er om ni är duktiga på JOMLA, PHP, Java  etc 

Just nu inträffade en situation som skapade en del förvirring när  WEBSERVER Hotellet bytte ägare från 

Active 24 till Loopia. Mailhanteringen är just nu utslagen men vi använder en alternativ Domain 

prowhisky.se  tills vidare. rätt adress finns på hemsidan.  swf@prowhisky.se  går till alla i styrelsen så den 

slår aldrig fel. 

 

SWF Convention 25 september. 

Ett digert program väntar för de som anmält sig. Vi brukar inte avslöja programmet i detalj och kommer 

inte att göra det nu heller. Vi har arbetat hårt med de logistikproblem som fanns förra året och 

förhoppningsvis skall allt fungera friktionsfritt. Det kommer att bli mer musik det är en sak som är säker. 

Vem som får diplom för årets Whiskykrog avslöjas först på scen i Nacka, samma sak med Gordon & 

Macphail stipendiet etc.  

De som i praktiken jobbar med detta vårt viktigaste event är en grupp från Nynäshamns Whiskyklubb  

under ledning av Bengt Karlsson och en grupp från Glömsta Whiskyklubb med Robbe Jörfalk i spetsen,  

Robbe ansvarar för rätt malt i rätt glas. Dessutom ytterligare några arbetshästar från Whisky Entusiasts.  

I spetsen agerar Gerty Andersson som Conventiongeneral med en planeringsgrupp som innefattar 

Peter Borg HABOST och Anders Norström SMAD 

 

Utbildning. 

Vi har nu ett datum för tänkbar Provningsledarutbildning hos BOX Whisky i Kramfors,  21 november.  

Förfrågning är på väg ut. När det gäller Steg 1 utbildning så måste ni medlemmar påtala behovet så 

planerar vi när behov uppstår 

Provningsturnéer. 

Några turnéer är planerade i höst, bland annat med Springbank. 

Whiskyturnéer verksamhetsåret 2014/06 – 2015/07. 

Tomintoul med Lorne Mackillop 2-4/9 2014 
2/9 Lysekil – Midgirls i Lysekil     30 personer. 
3/9 Borås – UBWS     56 personer. 
4/9 Mjölby – Beathas Vänner     29 personer. 

Laphroaig med John Campbell 20-23/9 2014 
20/9 Borlänge – Single Malt Academy of Dalecarlia   218 personer. 
21/9 Nyköping – Habost Malt Whisky Friends    44 personer. 
22/9 Söderköping – Small Town Whisky Society    50 personer. 
23/9 Nynäshamn – Nynäshamns Whisky Society    48 personer. 
 

mailto:swf@prowhisky.se


Tomatin med Scott Adamson 2-3/10 2014 
2/10 Nyköping – Habost Malt Whisky Friends    43 personer. 
3/10 Motstugans Whisky vänner                           (Drog sig ur 2/9) 
 
Glenlivet med Olof Noreus 6-9/10 2014 
6/10 Umeå - Umeå Cigarr & Whisky Sällskap    27 personer. 
7/10 Sundsvall - Kopparpannans Whiskyklubb    23 personer. 
8/10 Söderköping - Small Town Whisky Society    30 personer. 
9/10 Kristianstad - Whiskyklubben Malte    19 personer. 
 
Blackadder med Robin Tucek 22-25/10 2014 
22/10 Värnamo - Wernamo Whiskyvänner                                                           (Drog sig ur)  
23/10 Göteborg – Gothia Whiskysociety    30 personer. 
24/10 Trollhättan – Bierke Whisky Association    (Drog sig ur pga lokalbrist) 
25/10 Motala – Gooddram Society    45 personer. 
 
Arran med Louisa Young 27/10–1/11 2014 
27/10 Karlskrona – Stora Whiskysällskapet    33 personer. 
28/10 Växjö – Wexio Maltwhiskysällskap    67 personer. 
29/10 Borås – UBWC     58 personer. 
30/10 Västerås – Aroswhisky & Westerås WhiskyWenner   70 personer. 
31/10 Åkers Styckebruk – Motstugans Whisky Vänner   41 personer. 
1/11 Stockholm – SWE & WAS     33 personer. 
  
Springbank med Dave Allen 10-13/11 2014 
10/11 Halmstad – Fridolfs Whisky Society    57 personer. 
11/11 Borås – UBWC     58 personer. 
12/11 Trollhättan – West Coast Whisky Association   62 personer. 
13/11 Strängnäs – Strängnäs Whisky Society    69 personer. 
 
The Balvenie med Sam Simmons 12-13/11 2014 
12/11 Nynäshamn – Nynäshamn Whisky Society   42 personer. 
13/11 Linköping – Beathas Vänner    75 personer. 
14/11 Borlänge – Single Malt Academy of Dalecarlia   100 personer. 
 

Jura med Willie Tait 24-28/11 2014 
24/11 Umeå – Umeå Cigarr & Whisky Sällskap    61 personer. 
25/11 Härnösand – The Whisky Admirers of Angermannia   50 personer. 
26/11 Karlskrona – Carlscrona Malt Whisky Society   58 personer. 
27/11 Landskrona – Landskrona Whisky Club    30 personer. 
28/11 Göteborg – Gothia Whiskysociety    35 personer. 
 
Armagnac med Philipp Layus-Couset 1-6/12 2014 
1/12 Bredaryd – Bredaryds Värdshuset          Vi ställde in Bredaryd för turnén blev inte fulltecknad.    
2/12 Söderköping – Small Town Whisky Society    33 personer. 
3/12 Linköping – Beathas Vänner    25 personer. 
4/12 Stockholm – Stockholm Whisky Entusiasts    36 personer. 
5/12 Säter – Säters Whiskyklubb    20 personer. 
6/12 Avesta – Avesta Whiskysällskap    81 personer. 
 
Botran Rom med Mario Navarro 16-19/3 2015 
16/3 Örnsköldsvik – Örnsköldsviks Whiskysällskap   55 personer. 
17/3 Karlstad – Värmlands Whisky Vänner    59 personer. 
18/3 Stockholm – Stockholm Whisky Enthusiasts   40 personer. 
19/3 Åkers Styckebruk – Motstugans Whiskyvänner   35 personer. 
 
  



The Dalmore med James Steiner och Shauna Jennens 19-21/4 2015 
19/4 Åby/Norrköping – Sharpshooters    22 personer. 
20/4 Landskrona – Worldwhisky.se/LWC    35 personer. 
21/4 Växjö – Ingelstads Whiskyvänner    20 personer. 
 
Cour de Lion med Christian Drouin 20-23/4 2015 
20/4 Eslöf – Eslöf Whisky Society    36 personer. 
21/4 Karlstad – Värmlands Whisky Vänner    34 personer. 
22/4 Säter – Säters Whiskyklubb    15 personer. 
23/4 Stockholm – Stockholm Whisky Enthusiasts & The Whisky Academy of  Scandinavia 38 personer. 

 

Äldsta Whiskyklubb i SWF? 

Vilken whiskyklubb i SWF är äldst? 

Vår senaste medlemsklubb BWA, Bråvalla Whisky Association, grundades 1991 på hösten av några 

Flygvapenofficerare på F13. En av grundarna var SWF avgående ordförande. 

Finns det någon äldre klubb inom SWF? Hör gärna av er till SWF ordförande. 

 

Mässdatum 

Återstående mässor i höst 2015 och tidig vår 2016. 

 24-26 sep: Stockholm Beer & Whisky Festival 

 01-03 okt: Stockholm Beer & Whisky Festival 

 16-17 okt: Växjö Öl & Whisky Festival 

 23-24 okt: Carlstad Beer and Whisky Festival 

 13-14 nov: Borlänge Öl- & Whiskymässa 

 27-28 nov: Örebro Öl & Whisky  

 14-16 jan 2016 Cinderella whiskymässa . 

 29 -30 jan 2016 Linköping Whiskyexpo 

 

 

 

Insats för flyktingar 

Ett lovvärt initiativ har kommit från Fredrik 
Larsson i Karlskrona. Han driver puben The Fox 
and Anchor. De utmanar andra restauranger 
och pubar att göra en liknande berömvärd 
insats. 
 

 

 

  

http://www.stockholmbeer.se/
http://www.stockholmbeer.se/
http://www.vaxjokonserthus.se/erbjudande/sv/l-_och_whiskyfestival_16-17_oktober
http://www.carlstadbeer.se/
http://www.borlangeolwhisky.se/


Från våra importörer 

 

 

Clydesdale har  under nio år som importör av bl.a. whisky och rom till vårt kära Sverige, konstant strävat 

efter att utveckla dryckesmarknaden i en riktning där vi inte dricker mer alkohol, utan bättre och 

förhoppningsvis godare. Vi tycker nog att vi har lyckats ganska bra och vårt arbete fortsätter i samma 

riktning. 

Detta målmedvetna arbete har medfört att de olika leverantörerna av bl.a. whisky och rom numera 

kontaktar oss för att dom har fått rekommendationer av andra att vi är ett bra val. Det gör oss stolta, 

väldigt stolta.  

Därför kan vi nu under hösten presentera en stor mängd nyheter för våra kunder som vi tror kan intressera. 

Vi skulle kunna fylla hela många sidor med våra nyheter och det är det vi gör i vår kundtidning Prime Cuts, 

som utkommer med årets utgåva under hösten. Men nu är vi här i detta nyhetsbrev och våra ”gamla” 

leverantörer förtjänar också lite omnämnande, så vi låter väl gammal gå först. 

Familjen Wills med pappa Anthony i spetsen fortsätter sin bana att utveckla Islays senast byggda destilleri. 

Man har t.ex. slutit avtal om att köpa gården bredvid destilleriet för att säkra tillgången på lokalt odlat korn. 

Detta år firar man även 10-års jubileum. Detta kommer vi att få se mer av det kan vi lova.   

Man har under 2015 även kammat hem en rad 

prestigefulla medaljer vid International Wine and 

Sprits Competion 2015. Man tog guld med den 

uppskattade Machir Bay, som jag tycker blir 

bättre och bättre för varje nu buteljering.  

Du hittar den på Systembolaget och kan lätt 

beställa den. Machir Bay 573-01   499:-  

 

Men även 100% Islay fick ett pris, silver. Silver 

fick också den slutsålda Loch Gorm. Vi får vänta 

till 2016 innan vi får mer av Loch Gorm. Vi kommer att få höra mer av Kilchoman under 2015, det är jag 

säker på.  

Se gärna på vår hemsida var deras turné med 10-års jubiléet passeras. 

  



Bland våra nyheter finns nog så mycket att skriva om, så låt oss börja med våra nya vänner på Speyside 

Distillers. Företaget fick nyligen nya ägare och man har gjort om sin serie helt och hållet. Numera heter 

varumärket SPEY och presentationen är fantastisk snygg och riktar sig främst mot den asiatiska marknaden.  

 

Speyside Distillery är ju rätt skojigt i och med att det tillhör Highland och inte Speyside, så kan det går.  

Whiskyn har i alla fått mogna och är idag betydligt bättre än den var tidigare. Du hittar alla deras 

buteljeringar på: www.clydesdale.se/spey  

 

Kanske inte helt nytt men, med en rejäl nystart är Warenghem 

Distillery. Dom fanns tidigare i Sverige med sin Single Malt som de 

kallar Armorik. Men tyvärr så försvann den från marknaden. Nu har 

man gjort om inte bara förpackningen utan även innehållet har fått 

en klart förbättrad kvalité.  Nu sedan september 2015 så är det vi 

på Clydesdale som skall göra vårt bästa för att våra svenska kunder 

skall få möjligheten att få bekanta sig med dessa drycker från 

cognacens hemland, Frankrike. Frankrike är faktiskt en av de 

största importörerna av whisky och man dricker betydligt mer 

whisky än just cognac! Warenghem Distillery ligger i Bretagne som 

ju ligger väldigt nära Storbritannien. Vi hoppas kunna få ta del av 

deras kommande Single Cask buteljeringar framledes. Mer om 

Warenghem och Armorik hittar du på: www.clydesdale.se/armorik 

Att det inte bara är Skottland som kan göra bra whisky är väl alla 

medvetna om i dag bland whiskyälskarna. Dom som hävdar att de 

var först är ju irländarna. Numera ser vi att det kommer en del 

fantastiska sorter från den gröna ön. Redan i augusti så släppte vi 

några sorter från det nya destilleriet Glendalough. Det är ett gäng 

unga entusiaster som startat ett destilleri några mil söder om 

Dublin. Dom har en relativt avslappnad profil i det dom gör. Deras 7-

åriga och 13-åriga innehåller självklart whisky från ett annat 

destilleri på Irland. Det skall bli spännande att följa dom. Mer om 

Glendalough hittar du på: www.clydesdale.se/glendalough 

Ett annat irländskt projekt som är väldigt intressant är Hyde Irish 

Whiskey. Namngivet efter Irlands första president Douglas Hyde 

http://www.clydesdale.se/armorik


(1860-1949) med den lätt tydda pseudomymen An Craoibhín Aoibhinn. Det är Hibernia Distillers som ligger 

bakom detta projekt och dom har köpt färdig lagrad irländsk whisky och sedan låtit lagrat dessa vidare i 

staden Cork. Den första utgåvan har fått ligga en tid på Sherryfat och är väldigt trevlig med sin eleganta stil 

och lenhet. Dom kommer att komma med andra varianter inom kort. Håll utkik efter detta trevliga märke, 

det kommer nog att höras en hel del om va vi tror!  

   Mer på: www.clydesdale.se/hyde 

Men som sagt, inte bara skottar kan göra whisky, eller irländare för den delen. Vi har genom några trevliga 

kontakter fått in lite japansk whisky sedan några år. Dessa  

 

har vi under hård bevakning av Micke Nilsson i hans projekt Jolly Good Brands. Senast in 

från Asien kommer en whisky producerad av Monde Shuzou för den europeiska 

maknaden, Fujikai. Tyvärr har vi inte hunnit prova den när detta skrivs, men vi vet att 

destilleriet har gjort whisky i väldigt olika kvalitéer.  

Vi hoppas givetvis att denna skall göra oss glada. Vi räknar med släpp i beställnings-

sortimentet i november.  

Jolly Good Brands har även koll på de goda buteljeringarna från Speciality Drinks med 

deras Port Askaig och Elements of Islay er. Vi har nu ordentligt med varor hemma och 

kan leverera ett brett sortiment av whisky i serien Elemens of Islay. Dessa rökiga Islay 

sorter har rosat marknaden i många år och vi är glada att få rå om dom i vår varma famn. 

 

En annan del av Clydesdale är det projekt 

som värmlandssonen Stefan Jansson har 

hand om. I World Wide Brands hittar vi 

både gin, rom och whisky från den 

holländska familjen Zuidam. I deras 

whisky serie Millstone finns många 

godsaker att gotta sig med. Man har en 

faslig förmåga att vinna priser mest hela 

tiden. Det gläder oss. Deras gin är helt 

enastående!! Ett annat starkt varumärke 

hos World Wide Brands är Wemyss Malts. 

Ingen whiskyälskare har väl undgått deras Single Cask buteljeringar med de spännande namnen som 

antyder vad dom smakar och doftar. Nu i november släpper vi deras senaste nyhet. 

(sscchhh, den är så ny att vi egentligen inte får avslöja den ännu men vi hoppas kunna presentera den fullt 

ut på SWF Convetion i september).  



 

 

Clydesdale har många strängar på lyran och så även antalet grenar i vårt familjeträd. Det senaste tillskottet 

bland grenarna är Drams & Dreams. Vi är mycket glada att Magnus Fagerström tar sina kontakter och 

kunskaper till oss och förvaltar dessa i Drams & Dreams. Magnus som är välkänd i Whiskysverige kommer 

säkerligen att presentera sig väl med de varumärken han fiskar upp. Först ut av dessa är tre kamrater från 

den tyska marknaden som alla buteljerar härlig whisky och även rom av bästa sort. The Whisky Warehouse 

är helt nya i Sverige och vi tror att dessa glada gossar kommer att rosa den svenska marknaden med riktigt 

bra buteljeringar. Maltbarn är ett väldigt litet märke men väl så intressant. Med välkänd av dessa tre är nog 

The Whisky Agency med ett antal olika serier.  

Vi väntar spänt på vad Magnus lyckas leta upp i den stora whiskyvärlden. 

Detta är skoj på riktigt! Då hemsidan är långt ifrån klar så kan du följa 

Drams & Dreams via Facebook. Jag är övertygad om att Magnus kommer 

att visa att han verkligen lever för dessa fantastiska drycker. På samma 

sätt som Micke gjort med Jolly Good Brands och Stefan med World Wide 

Brands. Vi på Clydesdale lovar att fortsätta kampen för bättre och ädlare 

drycker. Du hittar oss givetvis på mässor och provningar runt om i Sverige 

och vår hemsida har alltid senaste nytt tillgängligt. Vi har i skrivande stund 

över 940 olika sorter i vårt lager!! 

Som många vet så har Tina blivit mamma och är därför inte på plats, men hon dyker säkerligen upp i en 

mässmonter inom snar framtid om hon bara får för lille William. Även Robins son Michael skall ”praktisera” 

hos oss ett tag. Några kanske mötte denne charmige gosse i somras vid Box, nya chanser ges och vi hoppas 

att han kommer till några av höstens mässor. 

Tyvärr måste man sluta skriva någon gång och det är nu det är dags. Tack för att du orkade läsa igenom 

detta dravel och om du vill höra mer av oss så finns vi alltid relativt nära. 

 

Må så gott! 

Thomas med Tina, Robin, Matte, Stefan, Micke och Magnus 

 

www.clydesdale.se 

 

  



 

 

 

Diageo släpp under hösten 2015. 

Special Releases 2015 Bottles Confirmed 
Launch Date 

Price  Position 

Brora 37 yo 39 03-dec 12999 T8 

Port Ellen 32 yo 60 03-dec 23799 T8 

Pittiviach 25 yo 39 03-dec 2649 T7 

Caol Ila 17 yo 39 15 oct 949 T8 

Dailuaine 34 yo 39 03-dec 3999 T8 

Caledonian 40 yo 13 TBC JAN - FEB 7899 T7 

Clynelish  ”Flavour 
Led/NAS” 

26 TBC JAN - FEB 5799 T7 

Lagavulin 12 yo 515 04-dec 869 T7 

     

 

 

Distillers Edition 2015 
 

    

Glenkinchie DE 13 05-nov 559 T7 

Lagavulin DE 3600 04-dec 779 T5 
Talisker DE 1068 02 oct 599 T5 
Oban DE 13 05-nov 689 T7 
Cragganmore DE 13 05-nov 569 T7 
Caol Ila DE 1800 02 Oct 599 T5 
Dalwhinnie DE 13 05-nov 629 T8 

 

 

 

Bästa hälsningar från oss på Diageo 

 



 

 

Highland Park och prisbelönt kafferosteri gör kaffe för att skapa den ultimata avecen 

Årets Café och kafferosteriet da Matteo har tillsammans med Highland Park, ett av världens 

främsta whiskydestillerier, bestämt sig för att skapa den perfekta avecen. Tillsammans har de tagit 

fram ett kaffe som är det ultimata komplementet till Highland Park Dark Origins för att visa på vad 

rätt kombination gör för smakupplevelsen. Dark Origins Coffee finns att köpa på da Matteos kaféer, 

baristashopen.se samt Stockholm Beer and Whisky Festival från och med den 10 september. 

 

Intresset för mat och dryck har aldrig varit så stort och intresset och kunskapen kring råvaror och 

deras ursprung blir allt större. Svenskar tillhör dessutom det folk som dricker mest kaffe och whisky 

i världen, ändå är få insatta i hur man konsumerar dryckerna tillsammans. Avecen är en lika god 

som uppskattad kombination men kunskapen kring hur man på bästa sätt kombinerar kaffe och 

whisky är låg. För att visa att avec kan vara ett medvetet val har Highland Park och da Matteo gått 

samman för att förhöja upplevelsen. Samarbetet mellan whiskytillverkaren och kafferostaren är lika 

genuint som naturligt då processerna kopplat till framtagandet och kulturen påminner väldigt 

mycket om varandra. Det handlar om passion, yrkesstolthet, råvarorna och personerna bakom 

produkten.  

”Redan innan da Matteo blev utnämnda till Sveriges bästa kafé av White Guide, har kaffe-företaget 

varit känt för sin kvalitetsmedvetenhet, precis som Highland Park. De rostar alla bönor själva och 

har ett nära samarbete med kaffeodlarna. Vi bryter all vår torv själva och vänder malten för hand 

för bästa resultat. Ju mer vi lärde oss om kaffe, desto tydligare blev likheterna. Avecens resa har 

bara börjat”, säger Johanna Malmgren, Brand Manager på Edrington. 

Dark Origins är en whisky med både rökighet och 

sötma. För att identifiera vilket kaffe som passar bäst 

åkte Martin Markvardsen, Highland Park Brand 

Ambassador, till da Matteos rosteri i Göteborg för att 

träffa rosterichef Christian Gullbrandsson. 

Tillsammans genomförde de en provning som 

resulterade i valet av den ultimata doft- och 

smakprofilen för kaffet. 

”Det är bland det häftigaste jag har upplevt, att 

tillsammans med en så smaksäker person hitta det 

perfekta komplementet till en fantastiskt god whisky. Vi 

provade 18 olika kaffesorter och – otroligt nog – pekade vi ut exakt samma. Det är dags att 

upphöja avecen och visa hur fantastisk kombinationen kaffe och whisky kan vara”, säger Christian 

Gullbrandsson, rosterichef på da Matteo, Nordens bästa kafferosteri 2014 enligt Nordic Roaster 

Forum och Sveriges bästa kafé 2015 enligt White Guide. 



 

Kaffet 

Kaffet från Ricardo Perez Barantes gård, Zarcero, i mellersta Costa Rica har odlats under idealiska 

förhållanden i en region som verkar vara skapad för kaffeodling: en genomsnittlig temperatur på 21 

grader, närmast konstant luftfuktighet på 81% och höjder på 800-1700 meter över havet. Zarcero, 

som ligger på 1700 meters höjd, sköts till perfektion av Ricardo och hans familj. De är dedikerade 

till specialkaffe och väldigt stolta över att leverera kaffe av denna höga kvalitet - något som 

självklart märks i koppen. Detta är ett fantastiskt kaffe - fylligt och sött med toner av torkad frukt 

och karamell. 

 

Highland Park Dark Origins finns i 

Systembolagets beställningssortiment 

artikelnr. (85129) för 549 kr och Dark Origins 

Coffee finns att köpa på da Matteos kaféer, 

baristashopen.se samt utvalda 

försäljningsställen från och med den 10 

september. 

 

       Martin Markvardsen och Christian Gullbrandsson 

 

 

The Famous Grouse släpper ny design 

Strax efter The Famous Grouse 110-årsjubileum den 12 augusti i år släpptes en 

ny design på den klassiska flaskan. Den uppdaterade etiketten förmedlar 

varumärkets ursprung med en modern twist. Tillsammans med den nya formen på 

flaskan speglas vätskans kvalitet även i förpackningen. Vätskan är självklart 

densamma och varumärket som funnits sedan 1905 fortsätter därmed sin resa. 

Visste du att ”Famous” inte adderades till namnet förrän drycken faktiskt blivit 

Skottlands mest populära? The Famous Grouse är därmed verkligen Famous For 

A Reason, som deras tagline förmedlar. 

 

Med vänlig hälsning/Kind regards, 

 

Johanna Malmgren 

Brand Manager Sweden/Norway 

Mobile +46 (0) 70 226 22 60 | Luntmakargatan 46, Stockholm, Sweden +46 (0) 8 56 29 31 39 

 

  



Laphroaig släpper fantastisk 32 åring i samband med Laphroaig Live 24 september 

Laphroaig Live sänds i år live från Islay, Skottland torsdag 24 september 21.00 svensk tid. Då vi i år firar vårt 

200 års jubileum har vi valt att återvänta till Laphroaigs hem, Islay, för att visa upp fyra fenomenala 

whiskeys. Man kommer även få chansen att följa med bakom scenerna på destilleriet tillsammans med 

Laphroaigs egna distillery manager John Cambell, som även kommer att få skällskap av inte mindre än fem 

tidigare distillery managers!  

I år kommer 4 väldigt speciella flaskor att provas. Engångsproduktionen 15 YO – den officiella 200 års 

jubileum flaskan. Laphroaig Cairdeas 2015 – destillerad med användning av endast dem små pannorna. 

Laphroaig 21YO – skapad för Friends of Laphroaigs 21års födelsedag; samt den unika Laphroaig 32YO – 

100% sherry lagrad. 

 

Under förra årets Laphroaig Live testades en fantastisk 30 åring som 

var väldigt lovande. För att fira Laphroaigs 200års jubileum i år har vi 

buteljerat en 32 årig som endast lagrats i first-fill ex-Oloroso fat. Det 

är en whisky som har plockat upp alla smaker som är så typiska för 

vätska som legat i ex-Sherry fat. De mörka julfrukterna, nötterna och 

kryddorna, men samtidigt innehåller den en extraordinärt delikat 

balans som igenkänns i äldre, utmärkta whiskeys. Det är en extremt 

ovanlig och fulländad whisky som kommer att släppas i en väldigt  

limiterad utgåva på Systembolaget den 2 oktober.  

 

  

         För att titta live följ nedan länk: 

http://www.laphroaig.com/live/  

 

Tasting Notes Laphroaig 32YO 

 
Doft Påminner om jul fruktkaka, den rika, sötheten från sherry och den framträdande aromen av 
karamelliserat brunt socker.  En droppe vatten avslöjar toner av kanel kryddade rödaäpplen, med en 
antydan till bitter mörkchoklad  
Smak Den mörka, bittra chokladen följer med i smaken tillsammans med muskotnöt och en intensivt 
kryddig, ekkaraktär 
Avslut Torr, lång och ihållig, sherry ek avslut 
Färg Djup mahogny 
Alkoholhalt 46,6% 

Lanseras på Systembolaget 2 oktober, endast 12 flaskor kommer att släppas. 

Pris 9499kr  

Artikel nr. 40015-01 

 

  

http://www.laphroaig.com/live/


Bowmore Tempest VI 

Den 4 september släppte vi den senaste utgåvan av Tempest VI på Systembolaget.  

 

Lagrad i first-fill ex-bourbon fat, så har vår Master Distiller noggrant valt ut en 

serie av fat för att skapa en tropisk storm för smaklökarna. Ena stunden tvättas 

ditt ansikte av den fulla kraften av en tyfon och dess saltiga havsdoft. Nästa 

stund känner du värmen av solens guldiga strålar på din hy medan molnen 

skingras och ett magiskt lugn lägger sig. Välkommen till Islay, där säsonger, 

stämning och smaker kolliderar. Det är inte ovanligt att uppleva alla fyra 

säsonger på en enda dag på Islay. Här kan en härjande storm – eller en tempest- 

följas av strålande sol på ett ögonblick.  

Väster om Glasgow, längst ut i havsbandet ligger den välkända whisky-ön Islay. 

Med åtta destillerier är ön känd för sina rökiga, smakrika whiskys som av 

kännare anses som den ultimata whiskysmaken. Nere vid havet i Loch Indaal 

ligger öns huvudort Bowmore, och här ligger även öns äldsta (lagliga) destilleri, 

grundat 1779 av David Simpson. Men det var på 1840-talet som affärerna tog 

fart när Mutters från Glasgow köpte Bowmore och började exportera whiskyn.  

 

Tasting Notes  

Smak En tropisk frukt explosion med toner av söt mandarin, uppfriskande ananas och papaya. Detta följs av 

rostad kokosnöt, söt mandel och lågmäld torv. 

Färg Varm bärnsten 

Alkoholhalt 54,9% 

Pris Systembolaget 649kr 

Artikel nr. 40431-01 

Antal flaskor släppta 700st 

 

 

 

WHISKY WEEKEND by Douglas Laing 

Yxtaholms Slott 23-25 oktober 2015 

Den 23-25 oktober 2015 är det återigen dags för årets stora whiskyhelg, nämligen Whisky Weekend på Yxtaholms  

Slott. Whisky Weekend genomförs på Yxtaholms Slott i samarbete med Philipson Söderberg. I år är det Douglas Laing’s 

produkter som kommer att provas och självklart kommer representanter från Douglas Laing också vara på plats.  

 

Räkna med en helg med mängder av whiskyprovningar och whiskyseminarier, kryddat med underhållning samt god 

mat och dryck. Glädje och whisky är ledorden under denna trevliga helg. Vi mjukstartar på fredagskvällen, för att 

sedan satsa fullt ut under lördagen. Allt ni behöver i form av logi, mat, måltidsdryck och whiskyprovningar är 

inkluderat. Agenda för helgen med all tidpunkter erhålls senare.  

För mer prisinformation och bokning kontakta info@yxtaholmsslott.se eller ring 0157-244 40.  

Mer information hittar du även på www.yxtaholmsslott.se.  

mailto:info@yxtaholmsslott.se
http://www.yxtaholmsslott.se/


NYHETER FRÅN PHILIPSON SÖDERBERG I BESTÄLLNINGSSORTIMENTET I OKTOBER 

Den 1 oktober lanserar Philipson Söderberg ett antal spännande produkter i 

beställningssortimentet. Vad sägs om Old Particular Mortlach, Scallywag Cask 

strength, Really Big Peat, Old Particular Ardmore 15YO, Old Particular Glenlivet 18YO 

och Old Particular Laphroaig. De flesta är från Douglas Laing men vi har även lyckats få 

tag i ytterligare exemplar av Kavalan Vhino Barrique som tog slut på några sekunder 

när Systembolaget lanserade den tillfälligt tidigare i år. Missa inte oktobersläppet! 

 

 

 

 

 

 

STOCKHOLM BEER & WHISKY FESTIVAL 

24-26 september, 1-3 oktober, Nacka 

Snart är det äntligen dags för årets upplaga av Stockholm Beer & Whisky Festival. Philipson Söderberg 

kommer självklart vara på plats tillsammans med flera representanter från våra whiskyproducenter. Bland 

annat så kommer Jan Beckers, Brand Ambassador på Douglas Laing. Missa inte hans provningar under 

mässan! Ni kan även träffa representanter från Kavalan, Glenfarclas, The Irishman, Jack Daniels, och 

Boulard. Vår svenska whiskylegend Folke Andersson kommer även han finnas på plats för att bland annat 

prata om hans Part Nan Angelen-serie.  

Vi ses på mässan! 

Träffa oss även på följande datum under hösten 

16-17 oktober  Växjö öl och whiskyfestival  
23-25 oktober  Whiskyweekend by Douglas Laing, Yxtaholms Slott, Flen 
13-14 november  Borlänge Öl och Whisky 
27-28 november Örebro Öl och Whiskyfestival 
 

 

BOKA PROVNINGAR MED VÅR WHISKYAMBASSADÖR 

 

Visste du att vi erbjuder whiskyprovningar för 
både whiskyklubbar, privatpersoner och företag?  
 
Vår whiskyambassadör Christian Ingerhed 
ställer gärna upp vid förfrågningar.  
 
Kontakta gärna Christian för att få veta mer 
telefonnummer 0703-222977.   
 



 

Springbank höstnyheter! 

Det ålderdomliga destilleriet, det traditionella hantverket och den egensinniga destilleringen ger 

Springbankwhiskyn en personlig karaktär. Bland oss whiskyvänner över hela världen skattas Springbank 

mycket högt och destilleriet är närmast att betrakta som ett pilgrimsmål. Vill Ni besöka dem så hör av Er till 

oss på Symposion så förmedlar vi gärna kontakten. 

På Springbank har tiden stått stilla. Vill man hårdra det har nästan ingenting förändrats sedan destilleriet 

grundades 1828. Utrustningen, metoderna och tekniken är i princip densamma i dag som för snart 200 år 

sedan. Med det sagt upplevs Springbank idag som ett av de mest aktuella och vitala av Skottlands alla 

destillerier.  

20201-01:  Springbank 12 Years Old Cask Strength 53, 80 %  

Lanseringsdag: 2015-10-01 med försäljningspris: 799 kr 

Springbank´s 12 åriga Cask Stength har traditionellt lanserats två gånger per år men 

den 1a oktober 2015 kommer hela detta års utgåva lanseras vid ett tillfälle, så nu 

dröjer det till nästa gång. 

70 % är från Sherryfat och 30 % från Bourbonfat.  

 

 

  

40402 – 01: Longrow Red Pinot Noir 52,9 %   

Lanseringsdag: 2015-10-02 med försäljningspris: 998 kr 

Vi har sett portvinsfats finish susa förbi under året och med sin fina rökstrimma 

verkar Longrow Red ha en särskild attraktionskraft på oss i Sverige. Rödvinsfat delar 

många i två läger men denna friska Pinot Noir Cask Finish bör uppskattas av de 

flesta och anses smått perfekt av många. 

Samtliga flaskor lanseras i tillfälligt sortiment på systembolaget i butik och på 

webben. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Whiskyhälsningar 

Douglas Christianson 

för SWF styrelse 


