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Förbundet representerar idag 208 klubbar med 9599 enskilda medlemmar
Nya klubbar är Trollhättans Maltsällskap, Whiskytornet Kalmar och Dryckesakademin i Flen, Välkomna!

Hello Whisky Lovers
Vi lever i skuggan av Corona och livet för oss whiskyentusiaster har verkligen förändrats.
Den mest tragiska sidan av pandemin är att vi förlorat flera whiskyvänner i vårt avlånga land.
Ingen nämnd men ingen glömd, jag har själv en klubbmedlem som blev offer för farsoten.
Med detta nämnt så kan jag inte nog understryka hur viktigt det är att vi agerar säkert när det gäller våra
sammankomster och whiskyprovningar, något vi ser i alla inställda provningar och mässor under våren.
Vi ser även en explosion i provningar via elektroniska media på distans från många leverantörer/ destillerier,
Zoom är ett vanligt verktyg som många använder, men det finns många fler verktyg inom sociala media.
Problemet för en klubb är givetvis hur man distribuerar provningswhisky. I min egen klubb använder vi Zoom som
är väldigt enkelt att använda, jag rekommenderar att man köper ”pro” licens för dom som sätter upp mötet i
klubben, det kostar ca 150 kr i månaden för 100 deltagare och det finns möjligheter att rösta (poll) om bästa
glaset t.ex. Deltagare behöver ingen köpt programvara.
Vi tog vi ett lite annorlunda grepp när det gäller provning i vår klubb, medlemmarna fick ”en och en” presentera
sin favoritwhisky för övriga deltagare. Den som presenterar exponeras av mötesadministratören som presentatör
varvid han syns i mitten av skärmen där han ger lite information och smakupplevelse, visar flaskan och skålar med
övriga. Det var ett väldigt lyckat grepp men man skall nog vara maximalt 30 personer på en sådan nätprovning.
En fråga som börjar bli aktuell är hur det blir med årsmöte och Convention 4 sept. Helt kort så vidhåller vi att
genomföra Convention tillsvidare med ett reservdatum, mer om detta nedan, själva årsmötet har vi beslutat att
oavsett genomföra som ett distansmöte troligen via Zoom.

SWF Buteljering
Som lite kuriosa kan vi nämna en artikel i Whisky
Magazine, se bilden till höger. Det är väl bara att
suga åt sig av den positiva uppmärksamheten.
Den senaste buteljeringen från Arran har tyvärr
fastnat i Corona omständigheterna ett tag.
Den som väntar på något gott kan säkert stå ut
med fördröjningen. Det intressanta var att då vi
fick ta ett snabbt beslut att köpa in oss på den buteljeringen visste vi inte om vi skulle få sålt aviserat antal flaskor
till det relativt höga priset. Vi hade ju erfarenhet av tidigare Buteljeringar som gått trögt.
Men där tog vi fel, det blev rusning och överbokning med kvotering som följd. Vi beklagar att vi var tvungna i
rättvisans tecken att dra en strikt linje för sista beställningsdatum vilket drabbade några eftersläntrare.

Convention
Succén på förra Convention kryssningen på Birka gav
uppenbart mersmak för klubbarna, vi har redan 200+
preliminäranmälda för avresa den 4 september. Hur
blir det då med Convention pga Corona?.
Om några veckor vet vi säkert hur det blir!
Om det inte blir av så har vi ett reservdatum den 12 eller 13 november då Birka kör en Whiskykryssning
tillsammans med ”Allt om Whisky”. Tanken är att vi så fall kan göra någon form av samarbete.
Boka 12-14 november som reservdatum tills vi vet mer…. varför inte både och!
Ni som redan preliminäranmält er kommer så fort vi får ett positivt beslut första veckan i juni era hytter
registrerade i Birkas bokningssystem, varefter ni kommer att få bokningsbekräftelse från Birka. Därefter kan ni
komplettera med namn på medresenärer i hytterna och ändra/ komplettera boende vid behov.
Får vi ett negativt besked så behåller vi preliminärbokningarna ett tag till.
Observera att länken är öppen för att registrera sig eller ändra sin bokning.
LÄNK TILL PRELIMINÄR BOKNING CONVENTION 2020
Följande klubbar har bokat sig redan

Om allt går väl så:

Avseglar vi fredag 4 sept på eftermiddagen och återvänder på lördag den 5 sept.

SWF Hall of Fame

Vi utser med start 2019 personer som har en förtjänstfull historia när
det gäller whiskyintresset i Sverige.
Tanken är att vi skall ihågkomma de personer som varit med och byggt
upp det unika whiskyintresset i Sverige.
Vi vill också passa på att ge en hederstanke till Carl Lönndahl som
inspirerat oss till att starta ”SWF Hall of Fame”
Förra året utsåg vi Hans Lilja som verkat ideellt och kan betraktas som
initiativtagaren till SWF samt en representant från mellanleden som
levererar det gyllene guldet i Sverige d.v.s. importörer/ agenter/
mässor, denna gång Thomas Kuuttanen som representant för
Symposion, en av de tidigaste importörerna av kvalitativ maltwhisky.
Från och med detta år kommer vi att utse även en tredje kategori med en representant ur produktionsledet.
Vi har tre hemliga kandidater som vi kommer att presentera på nästa Convention.
Har ni förslag till framtida kandidater från 2021 så maila, ordf@svenskawhisky.se

Stipendiater

På Conventionkryssningen utses varje år en stipendiat som de senaste åren fått en veckas betald utbildning på
Springbank. Naturligtvis är det en kostsam insats som vi inte skulle klara utan sponsring från Symposion som har
sista ordet med i laget då vi utser stipendiat.
Förra årets stipendiat var Mattias Johannesson, vem står på tur? Skicka nominering till ordf@svenskawhisky.se
Ni kan nominera er själva eller någon annan, det måste inte vara klubben som skickar in nominering.
Personen får inte vara en i huvudsak ”kommersiell person” utan skall vara en ideell kraft som är medlem i någon
SWF-klubb där han/hon gjort stort avtryck i klubben eller i förbundet. Skriv en liten berättelse kort och gott.
SWF-styrelse granskar och lämnar några seriösa nomineringar vidare till Symposion som slutligt utser årets
stipendiat.

Årets Whiskykrog

Omröstningen pågår för fullt att utse Årets Bästa Whiskykrog.
Omröstningen på går till mitten av augusti.
Planen är att vi skall presentera vinnande krog på Convention till havs den 4 september.
Planen är sedan att gästa vinnande krog och lämna över diplomet även där.
Röstningsstatus just:

Hotell Skansen Öland, Ardbeg Embassy och Bishop Arms GAT Malmö är de tre som ligger bäst till just nu
Följande slåss om titeln
Akkurat Stockholm
Alberts Kök i Trollhättan
Ardbeg Embassy Stockholm
Bishop Arms GAT Malmö
Bishop Arms Uppsala
Bredaryds Värdshus
Brygghuset Fiskebäckskil
Eskilstuna Öl och Whiskykultur
Hotell Skansen Öland
Mälarkrogen i Västerås
Spirit of Hven Backafallsbyn
Stora Hotellet Nyköping

Alla Whiskyintresserade kan rösta
MEN
Bara en röst per person
LÄNK TILL RÖSTNINGEN

SWF_Whiskykrog_2020
Omröstning sker mellan 15 mars och 20 aug
Länk skickas ut när startskottet går

Whisky & Mat
I tidigare kvartalsbrev berättade vi om ”Burns Night” och den obligatoriska ”Vinter Haggisen” samt vårens
”Scotch Egg” lämplig till påsk kanske. Vi gjorde ett upprop till er klubbar och alla dess medlemmar att komma in
med förslag på något bra ”Scotch Summer Meal” och varför inte ett ”Scotch Autumn Meal”.
Vi har fortfarande inte fått några seriösa förslag, nu i Corona tider har vi ju mycket tid att reflektera och
experimentera. Ni är välkomna att presentera något i kommande Kvartalsbrev.
Skicka ert favoritrecept till ordf@svenskawhisky.se

Klubbnytt
Här kommer ett referat från en klubb i Norrköping med många år på nacken
Om någon motsätter sig ”äldsta klubb” och vill utmana dom så hör av er �

Möte i Sveriges Äldsta Whiskyklubb
Ett nöjt gäng i Bråvalla Whisky Association
träffades en av de sista skälvande
augustidagarna i Gryts skärgård och provade
whisky igen. Klubben bildades redan hösten 1991
av några kollegor på flygflottiljen i Norrköping.
I all enkelhet var idén att äta gott, umgås och
prova whisky. Det konceptet håller än.
Flygflottiljen är sedan länge nedlagd och
medlemmarna spridda över riket, men klubben
lever och frodas i högönsklig välmåga. Vi har
fortfarande lika trevligt, men vi kan konstatera att våra whiskypreferenser utvecklats och förändrats genom alla
dessa år, så också naturligtvis whiskyutbudet på systembolaget och whiskyintresset i allmänhet. Det tog ett antal
provningar innan vi började nalkas maltwhisky, och skam till sägandes var våra omdömen inte särskilt positiva när
vi väl provade. Men man blir klokare med åren.
Tjugoåtta år, två möten per år, flera resor till Skottland - vilka upplevelser vi haft. Vi har också haft förmånen att
ha Svenska Whiskyförbundets tidigare ordförande, Douglas Christianson, som medlem i klubben sedan vi
startade. Med sitt kontaktnät har Douglas bidragit till fantastiska provningar och möten i Skottland. När klubben
25-årsjubilerade fick vi bland annat ett kungligt mottagande på Gordon & MacPhail i Elgin, med en fin och
högtidlig stund i det allra heligaste, the sample room. När vi smuttade på en 64 år gammal Glen Grant mådde vi
tämligen väl.
Nu ser vi fram emot många fina år till, men nya smak- och doftupplevelser.
När klubben fyller 30 år väntar en ny tur till Skottland!

Whisky Kalendern
Lite repetition om hur hänger SWF ihop med Whiskykalendern !
Whiskykalendern är en helt fristående kommersiell produkt som drivs av ett enormt intresse för whisky och
föreningsverksamhet. En fantastisk kombination kan jag personligen tycka.
SWF hyr tillgången till Whiskykalendern för att upprätthålla medlemsregistret över förbundets klubbar.
Vi presenterar här förbundets klubbar på ett sätt som är godkänt ur ett GDPR perspektiv.
Detta ger oss en möjlighet som vi inte hade tidigare nämligen att klubbarna själva kan uppdatera sina kontaktpersoner,
logotypes och beskrivning av den egna klubben direkt när dom är inloggade på Whiskykalendern..
Detta köper vi av Whiskykalendern till en låg kostnad och är avtalsreglerat på bästa sätt för att säkra gränslinjen mellan
Whiskyförbundet och Whiskykalendern.
Det är ingen tvekan om att Whiskykalendern i sin tur behöver kontakt med klubbar och i förlängningen kontakt med
klubbmedlemmar för att kommunicera erbjudanden, information samverkan. Alltså har båda parter nytta av varandra vilket
möjliggör att prislappen blir rimlig för Whiskyförbundet. Alla mail som vi skickar kommer dock specifikt från SWF.
Nya medlemmar lägger vi upp i Whiskykalendern varefter respektive klubb tar ansvar för sin klubbsida.
I dagsläget har vi ett antal klubbar som inte administrerar sin klubbsida, i det fallet gör förbundet det tills vidare.
För ett kraftfullare whiskysverige så tjänar alla på att vi blir så många som möjligt som registrerar sig på Whiskykalendern.
Observera att whiskyintresserade individer som saknar klubb kan gå med i Whiskykalendern VIP som i sig är en SWF klubb.
OBS! det är inte OK att stänga av mailen…!!! Det är klubbarnas skyldighet att skicka vidare till sina egna medlemmar.

____________________________________________________________________________________________________

12-14 november går vi till havs med Birka
Boka in datumet i din almanacka

Tyst det är i husen !
Vi whiskyälskare gillar när det är tyst och stilla i lagerhusen där whiskyfaten ligger och susar och sakta utvecklas
till något riktigt gott. Nu har det blivit våran tur, att vara i husen och inte gå på lokal för att träffas och på andra
sätt umgås i grupp. Kontoren är tysta, men kanske inte hemma i de egna husen. Det är minsann en lustig period
som vi kommer att kunna prata om med våra barnbarn som något speciellt.
Här på Clydesdale har vi sett hur mycket har ändrats och det har blivit tvunget att förhålla sig till det nya på ett
annat sätt. Det är svårare att få tag i roliga nyheter, det är svårare att få dom transporterade. Men det svåraste är
att se hur våra vänner på barer och restauranger kämpar för att överleva.
Vi är mycket glada att kunna jobba vidare på både kontoret och i lagret. Det är fortfarande hyfsat bra med order,
så vi skall absolut inte klaga. Den stora förändringen är att det är nästan inga provningar, inga mässor och därmed
inga resor, varken inom Sverige eller till annat land. Vi har fått flera extra dagar på kontoret.
Så inget ont som inte har något gott med sig. Vi har fått tid över till städning och reparationer. Städning av lokaler,
datorer, hyllor m.m. Reparation av mässmontrar och annat som har skadats av någon anledning.
Det gör att vi kommer att komma ut på andra sidan med ännu lite bättre ordning på allt.
Vi är även väldigt glada att vissa av våra leverantörer ändå har öppet i någon form. Det gör att vi är en av få av
deras kunder som fortfarande arbetar. Det ger oss bra service och möjlighet till utvecklande av våra affärer.
Vi har tack vare detta lyckats få tag i en massa spännande nyheter som vi kan släppa.
Vi räknar med att det kommer en stor mängd med nya buteljeringar som kommer att locka många.
Några av de producenter som vi kommer att släppa nyheter från de närmaste månaderna är:
- Adelphi

- Cotswold Distillery

- Maltman

- A.D. Rattray

- Amrut Distillery

- Speciality Drinks

- Morrison & Mackay

- Tullibardine Distillery

- Berry Bros & Rudd

Det här kommer att räcka långt men vi får slåss med fraktbolagen för att få hit alla flaskor… �
Men det kommer att lösa sig, för hur det än är… det löser sig alltid om man väntar på något gott!
Vi hoppas att hösten kommer att bli lite mer normal med mässor och provningar. Om alla mässor blir av som det
nu är tänkt så kommer det bli trångt om utrymme i kalendern. Det ger lite mindre utrymme till provningar hos all
trevliga klubbar, men vi skall göra vad vi kan. Nu i dessa svåra tider gör vi även vad vi kan i vår närhet genom att
hjälpa några whiskybarer i Stockholm med billiga och intressanta provning under etiketten #supportyourlocal
Hjälp din lokala vattenkälla, dom behöver det! Det är viktigt för oss att kunna hjälpa till där vi kan. Det gör att vi
till slut klarar oss igenom detta och kan leende se tillbaka på en tuff tid som gett oss massor av kunskap och
vänner för att inte nämna städade hyllor.

Tjing
Thomas & Tina , Robin, Micke

KLicka här för att se filmen
Sláinte Cecilia

Taketsuru som efter första världskriget for till Skottland för att lära sig tillverka whisky friar till
den Skotska ungmön Rita vid Loch Lomonds strand. De båda vigs, trots protester från bägges
familjer, till äkta makar i Glasgow den
8 januari 1920. Paret bosätter sig i Campbeltown, där Taketsuru praktiserar på Hazelburn
Distillery och lär sig mer om maltwhiskyproduktion och whisky blending.
Efter slutförd praktik flyttar paret till Japan och Mastaka Taketsuru får ansvar för uppförandet
av Yamazaki Distillery. 1934 startar han egna företaget Dai Nippon Kaju Kabushiki Kaisha
(sedemera Nikka) och uppför första egna destilleriet, Yoichi.
Kärlekssagan varade fram till Ritas död 1961. En förkrossad Masataka Taketsuru valde att
hedra sin livskamrat genom att komponera en exklusiv whisky som han kom att kalla Super
Nikka. Whiskyn buteljerades i specialdesignad, munblåst, kristallflaska och såldes i mycket
begränsad upplaga. Vid lanseringen, 1962, lär priset för en flaska Super Nikka ha varit 3.000
Yen, vilket ska ha motsvarat en sjättedels månadslön för högskoleutbildade japaner.
Dagens Super Nikka är en premium blended whisky som består av grainwhisky från Miyagikyos berömda Coffey Stills samt
maltwhisky från Miyagikyo och Yoichi. Whiskyn lagras huvudsakligen på nya amerikanska ekfat, samt på ombyggda och
omkolade fat. En mindre andel sherry- och bourbonfat används också.
Ålder anges inte på etiketten, men inofficiellt brukar det sägas att snittåldern ligger någonstans kring 10 år. Flaskan har
fått sin form från den ursprungliga, munblåsta, kristallflaskan.

Beställ Super Nikka på systembolaget

Bäste whiskyälskare,
Den här tiden på året brukar vi träffa er whiskyambassadörer flitigt på mässor
och provningar runt om i vårt avlånga land. Men denna våren har vi fått tänka
till lite extra och kringgå det traditionella sättet att möta konsumenter
och hålla provningar. Fast beslutna om att alla ska kunna njuta av vår finaste
sprit oavsett vad som händer i världen. Vi håller varje vecka ett tiotal
provningar online i våra dottermarknader i Tyskland och Storbritannien men
kan nu också erbjuda er Whiskyklubbar och föreningar möjligheten med. Vi
håller helt enkelt en provning för er klubb när det passar er, online, via
Microsoft Teams. Vi har tagit fram tasting kit så att ni kan njuta av vår finaste
sprit ifrån små 30-liters fat. Eller varför inte en provning med våra äldre 200liters fat? Eller en ginprovning med fatlagrad gin i fokus. Er klubbuteljering
har aldrig varit enklare att välja ut!
För att boka upp er klubbprovning se en notis längst ner.
Utöver detta så släpper vi nästa utgåva i vår mest exklusiva buteljerade serie i slutet av maj, Moment 22.
En hyllning till just alla paradoxer och händelser av ”moment 22” karaktär som vi stött på och stöter på i rollen
som whiskyns pionjärer i Sverige.
I denna utgåva fortsätter resan för whiskyn som blev både hyllad och kritiserad, men som framförallt spred ordet
om Mackmyra och svensk whisky landet runt – Preludium.
Tanken med Preludium var att släppa en utgåva så ung som möjligt för att kunna följa ett destilleris födelse och
sedan dess framtida utveckling.
Moment 22 är en pånyttfödd reinkarnation av serien Preludium, hämtad från vårt whiskyarkiv och överförd till
30-litersfat av svensk ek för ytterligare 3,5 års slutlagring.
SB-artikelnr: 11212-01, pris: 1198:-, alc.vol: 42,4%. Antal flaskor: 1100 st, varav 900 inköpta till SB.
Stort tack till dig som vart med oss på resan under alla dessa år!
Patrick Björsjö
Experience Manager
Mackmyra Svensk Whisky
patrick.bjorsjo@mackmyra.se
KLUBBPROVNING
Vi tar inget betalt för själva provningen för alla SWFs medlemmar och spriten hjälper vi er med att beställa via
Systembolagets beställningssortiment eller privatimport beroende på vilken typ av provning och inriktning just er
klubb är intresserad av. Robbe på Whiskyförbundet kommer att jobba vidare med klubbarna för att föreslå ett
provningsupplägg.

Mosgaard – ekologisk single malts från Danmark.
Det var vattnet som var den avgörande faktorn när ingenjören Jes Mosgaard skulle finna platsen för sitt destilleri.
Det rena, mineralrika och relativt hårda grundvattnet på ön Fyn i Danmark är nämligen, enligt Jes Mosgaard, en
förutsättning för att kunna skapa den whisky han vill göra. ” Hårt vatten ger mjuk whisky och mjukt vatten ger
hård whisky.” Orten Oure på Sydostfyn fick således bli platsen för deras destilleri.
Jakten på det perfekta grundvattnet var alltså det som avgjorde flytten till Fyn 2015 för Jes och hans hustru Gitte.
Jes gör sin whisky efter egen smak och helt ekologisk. Han föredrar en äkta sötma och en mjuk whisky. Den skall
vara välbalanserad och gärna komplex. Han exprimenterar gärna med olika typer av fat och lagring. Idag finns den
prisade Oloroso och Pedro Ximenes på marknaden i Sverige och i April lanseras den första rökiga whiskyn, Peated
som vilat sitt sista år på Bourbon casks.
”När Jim Murray kallade min new spirit ”outstanding” , bekräftade det för mig att vi gör något rätt här på Fyn”,
säger Jes med stolthet.
Oloroso single malt whisky mottog Silver Award med 93 poäng på Berlin International Sprit Competition BISC.
IWSC belönade den med 91 poäng och en Silvermedalj 2019 och i Skottland mottog den guldmedalj i World
Whisky Masters som den enda whisky med härkomst från EU utanför Skottland.
Pedro Ximenes, som är destilleriets mest sålda whisky, erhöll IWSC Bronsmedalj 2019.

599 kr
500 ml

599 kr
500 ml

Så hur har det gått för nykomlingen ”Peated”?
Jes utlovar spännande nyheter, men de är inte officiella ännu så vi får ge oss till tåls ett tag till.

Sláinte

Onlineprovningar
Hej whiskyvänner, det är ju minst sagt speciella tider nu och jag hoppas ni tar hand om er runt om i
landet. Då vi inte kan ses på mässor och klubbprovningar i vanlig ordning så finns ju alternativet att
köra digitala provningar. Hör gärna av er till mig på olof.noreus@pernod-ricard.com om någon av
er är intresserade av detta. Det finns många spännande upplägg och praktiska möteslösningar att
välja bland och jag har bl.a. kört online-provningar med The Glenlivet, Redbreast och Aberlour de
senaste veckorna.
The Glenlivet & Aberlour Ny Design.
Som några av er kanske noterat har flaskdesignen uppdaterats för The Glenlivet och Aberlour de
senaste månaderna och har börjat rullats ut i Sverige under denna period. Samma fina Single Malt,
ny design!
Kommande släpp
Jag har nöjet att flagga för att vi äntligen är på gång med nästa lansering i vår exklusiva Single Cask
Edition-serie från The Glenlivet med kommande släpp planerade i Aug och Sep 2020. Tidigare
lanseringar har varit ett mycket uppskattade bland er då jag presenterat dessa under mässor och
klubbprovningar. Unika fat buteljerade vid fatstyrka utan kylfiltrering. Håll ett öga på
lanseringsdatum efter semestern!
Bildtävling
Det är dags för nästa runda i vår återkommande bildtävling. Första rätta svaret
plockar hem det och vinnaren får 6 st. fina whiskyglas hemskickade. Tävla genom
att maila ditt förslag till olof.noreus@pernod-ricard.com
Vilket av Chivas Brothers destillerier är denna bild från?
Ledtråd: Kultstatus bland maltälskare och ett av de destillerier där den japanske
whiskypionjären Masataka Taketsuru fick lära sig om tillverkningen av whisky.

Ta hand om er!
/ Olof Noreus, Whisky Brand Ambassador, Pernod Ricard Sweden.

Den 26:e maj släpps 144 flaskor av anCnoc PEAT limited edition på
Systembolaget.
TOMP BEER WINE & SPIRITS AB - 2020-05-13 08:56 CEST

anCnoc PEAT Limited Edition
Lanseringsdatum: 26:e maj
Pris: 849kr
Artikelnummer: 40746-01
Doft: Rökig doft med en hint av mandlar och torkad frukt.
Smak: Rökig smak med knäckiga toner och balanserad sötma.
TOMP Beer, Wine & Spirits, en av Sveriges ledande importörer av kvalitetsdrycker

Till klubbens jubileum eller annat festligt tillfälle

En god malt kräver god musik
Dreams of Drams

Enjoy Wine & Spirits!
Feis Ile 2020 – Starten på ett nytt kapitel i Kilchomans historia
Islays årliga festival som äger rum sista veckan i maj och lockar
whiskyälskare till ön har tyvärr tvingats ställas in på grund av
rådande pandemi. Årets festival skulle varit den 34:e i ordningen
och traditionsenligt firas med god mat, utsökt whisky och
musikunderhållning. I vanliga fall brukar vara en av årets
höjdpunkter där lokalbefolkning mixas med besökare under
avspända former.
För Kilchomans del var årets festival tänkt att bli starten på ett nytt kapitel i destilleriets historia. För två sedan
påbörjade man nämligen arbetet med att utöka produktionskapaciteten där bland annat nytt maltgolv, pannhus
och besökscenter stod på önskelistan. I början av året var detta äntligen på plats och kapaciteten har nu
fördubblats till 480 tusen liter sprit per år. Kravet från grundaren Anthony Wills var tydligt från början. Råspriten
fick inte förändra karaktär! Detta medförde att man till slut valde att bygga ett par identiska pannor och således
byggde en replika av det ursprungliga pannhuset, just för att inte riskera några oönskade överraskningar. Med
det nya besökscentret på plats kan man nu också ta emot fler besökare men också erbjuda bättre
provningsmöjligheter än tidigare. Med sin ”udda” placering på en gammal gård är det nämligen en annorlunda
upplevelse som väl värd sitt besök då småskaligheten bidrar till att man på ett överskådligt sätt kan följa resan
”from barley to bottle”. Ett besökstips som varmt rekommenderas om man kommer till ön.
Givet omständigheterna vi lever i just nu är det skönt att vissa saker är i vanlig ordning.
Årets första släpp från Kilchoman är i skrivande stund på väg till Systembolaget och först
ut är årets utgåva av Loch Gorm som lanserades den 19 maj. Totalt kommer 840 flaskor
till Sverige och prislappen för denna återkommande sherryfatslagring är 829 SEK.
Bara två veckor senare kommer nyhet nummer två för året, nämligen whiskyn med det
udda namnet Am Bùrach (Gaeliska för ”the mess”). Detta är nämligen resultatet när en
icke namngiven medarbetare av misstag råkade gifta samman Ruby portvinsfat i det
som var avsett att buteljeras som Machir Bay. När detta uppdagades flyttades hela
”soppan” över till bourbonfat för en andra lagring som avslutningsvis fått en finish på
Ruby fat som sista touch. Slutresultatet lanseras som ett webbsläpp den 28 maj. Totalt
har man buteljerat 10,500 flaskor av denna 9-åring varar 420 flaskor kommer till Sverige
med en prislapp om 929 SEK.
Tillbaka till Feis Ile då. Givet rådande omständigheter känns Islay ganska avlägset just nu.
Man får helt enkelt avnjuta sin favoritdram på hemmaplan och göra det bästa av situationen.
Jag personligen ser fram emot nästa års festival som är planerad till den 28 maj – 5 juni 2021.
Tills dess ta hand om er!

Peter Kokovic
Enjoy Wine & Spirits

Ny provning online den 6 juni.
Beställ hem ditt provkit med fem olika fatlagringar.
Den 6 juni kl 16.00 startar en ny onlineprovning med Roger Melander, destillerichef, och Lars Karlsson,
kvalitetschef, på Youtube–kanalen High Coast Whisky Channel. Temat är lagring på olika fattyper och dess
betydelse för smak och doft.
Till provningen har High Coast Whisky producerat 100 st provkit som du kan beställa via Systembolagets
privatimport. Kitet består av 5 st 30 ml flaskor som innehåller whisky lagrad på 40 liters bourbonfat, oloroso
sherryfat, svensk ek, ungersk ek samt amerikansk ek.
För beställning anger du ”Tasting kit 01, Casks”. Priset är 300 kr per kit och de tycker att det går utmärkt att vara
två personer på varje kit.
Det är först till kvarn som gäller vid beställning av dessa kit.
Roger och Lars utlovar en intressant odyssé genom fatlagringens mystik och möjligheter samt ett utmärkt tillfälle
att både vässa er sensorik & whiskykunskap Provningen är förproducerad men Roger och Lars kommer att vara
tillgängliga på chatfunktionen mellan kl. 15.45-17.45 för att diskutera, svara på frågor och förtydliga.
Boka in en extra trevlig nationaldag med både gemenskap, social distansering och smakrik fokusering.
Nu lämnar vi vintern bakom oss
Whiskyhälsningar
Håkan Persson

Här kommer lite info om vad som händer uppe på High Coast Distillery i sommar

High Coast Whisky satsar på sommaren 2020.
Vi utökar aktiviteterna till sommaren på High Coast Distillery. Det blir mer älv, mer lägereld och mer
fatägarevents. Den här sommaren kommer det att finnas många tillfällen att landa i en stunds njutning i centrum
av vårt universum bland berg, hav, älv och timmer. Vi välkomnar dig till ljusa sommarkvällar, sprakande lägereldar
och upplevelsen av vår destillerianläggning intill Ångermanälvens strand.
Whiskydagar som inleds med fika vid lägerelden. Sedan en rundtur av vår anläggning innan det är dags för lunch.
Dagen avslutas på bästa sätt med en whiskyprovning. Tid mellan 10:30-15:00. Kostnad 595 kr per person.
Whiskykvällar, då med två rätters middag och ett pris på 795 kr per pers.
För dig som äger fat hos oss satsar vi på fatägardagar och kvällar. Även här börjar vi vid lägerelden och får sedan
en ordentlig rundtur som avslutas med att man själv får dra fatprov ur sitt eget fat. Det blir lunch, eller middag
och en whiskyprovning efteråt. Tid mellan kl 10:30-15.00 eller 16:00-20:30.
Pris 695 kr per person för dagsevent och 895 kr för kvällsevent.
För dig som vill uppleva elden och lugnet vid älven utan att gå visning kommer vi varje
torsdagskväll 25 juni-13 aug mellan kl 18-20:30 att erbjuda det vi kallar för ”Sommarkväll vid lägerelden”.
En stund att reflektera och diskutera kring whisky och vår historia eller bara njuta av eldens sprakande och kanske
en kopp svart kokkaffe. Besökscentrat kommer också att vara öppet så där kan du i kombination njuta av god mat
och dryck.

Följande datum kan man boka in sig på redan nu genom att maila event@highcoastwhisky.se,
märk mailet med Lägereld.
Whiskydag kl 10:30-15: 1 juli, 8 juli, 11 juli, 15 juli, 22 juli, 25 juli, 29 juli, 8 aug, 15 aug
Whiskykväll kl 16-20:30: 1 juli, 11 juli, 15 juli, 25 juli, 29 juli, 5 aug, 12 aug
Fatägardag kl 10:30-15: 26 juni, 27 juni, 4 juli, 12, juli, 18 juli, 1 aug, 5 aug, 12 aug
Fatägarkväll kl 16-20:30: 8 juli, 22 juli, 1 aug, 15 aug

Whisky nytt från Arcus & Whyte and Mackay
Hej alla whiskyvänner, här kommer lite nytt från oss.
Precis som så många andra i branschen har även vi ställt om lite och tillverkar nu även en hel del handsprit.
The Dalmore har varit nedstängd ett tag men är enligt uppgift nu i gång igen som väl är.
Här hyllade man Brittiska National Health Service för sina insatser genom att lysa Dalmore i blått.

Några spännade nyheter att lysa upp med på hemmaplan i dessa tider;
Juras 212 invånare hyllas med whiskyn Two-One-Two
Missa inte heller denna intressanta nät-provning med Jura: Klicka här för att se nät-provningen med Jura
Juras nya whiskyserie Two-One-Two är en hyllning till de 212 invånarna på ön.
Whiskyn släpptes på Systembolaget 5 maj och är lagrad på ovanliga ekfat av arten chinkapin.
Inte konstigt att man vill hylla den lilla skaran människor med en dedikerad whisky-serie. De närmaste fem åren
återkommer serien med allt äldre utgåvor.
Premiär-släppet är 13 år gammal. Jura Two-One-Two nr 1 har lagrats på bourbonfat de första 12 åren. Slutåret har
whiskyn tillbringar på fat av chinkapin-ek.
Chinkapin är en mer sällsynt variant av den vanliga amerikanska viteken som
enligt destilleriet adderar en extra dimension till whiskyns söta, kryddiga, rökiga
karaktär. Whiskyn har en elegant arom av citronkaka och kanel med krämig
toffee-kola. Smaken har hintar av inlagda päron och sorbet, samt muskot och
ginseng som skuggas av pistage från chinkapin-eken.
– Jura är ingen ordinär maltwhisky, säger destillerichef Graham Logan. Det vet vi
som bor här på ön. Vår hemliga ingrediens är folket som gör whiskyn och alla
andra här som stöttar destilleriet.
Whiskyn är speciell av flera anledningar. Styrkan på 47,5% är ovanlig och vald för
att öka kraften i uttrycket. Upplagan är begränsad vilket beror på att det är svårt
att få tag på de unika chinkapin-faten.
Jura Two-One-Two har en upplaga på 6000 flaskor. Varje flaska är svept i papper
med motiv från ön.
Artikelnummer 88009 finns i 44 butiker på Systembolaget sedan 5 maj. Priset är 1099 kr.

The Dalmores 180 år firande fortsätter
Nästa buteljering i raden för att fira The Dalmores 180 års
jubileum är en 51 åring
Utgåvan är begränsad till 51 vackra kristallkaraffer som var
och en levereras i en exklusiv, högglansig trälåda. Den här
unika buteljeringen kommer att finnas tillgänglig hos utvalda
återförsäljare och på travel retail-marknaden från och med
februari.
Lanseringen är Dalmores första under det nya decenniet, och
den speglar destilleriets pionjäranda såväl som dess gedigna
180-åriga tradition.
Whiskyn levereras i en exklusiv karaff utsmyckad med en kristallkork och den ikoniska ”kungliga” hjorten med tolv
taggar i sterlingsilver – en hyllning till Dalmores kungliga arv. Varje karaff presenteras i en handtillverkad,
högglansig låda av svart platanträ som är lika sofistikerad som drycken den innehåller.

Richard Paterson, Master Distiller på Dalmore, säger:
– Dalmores 51-åriga whisky är en utsökt single malt med ett sällsynt djup. Det har varit ett rent nöje att få se den
mogna under över femtio år. Jag tänker alltid på framtiden och överväger noggrant hur varje destillering kommer
att utvecklas när jag flyttar vår whisky till nytt trä för att ge den en magisk slutlagring. Dalmores 51-åriga whisky är
ett utmärkt exempel på detta.
Den 51-åriga whiskyn påbörjade sin mognadsprocess i begagnade bournbonfat och fördelades därefter på first
fill-bournbonfat och exklusiva fat som tidigare lagrat Colheitaport av årgång 1938 respektive Matusalemsherry.
Som ett sista steg i processen återförenades spriten i noggrant utvalda bourbonfat, vilket visar på hur högt
Dalmore värdesätter det heliga fatet.
Sedan slutet av 2019 firar Dalmore 180 år – en milstolpe som kommer att uppmärksammas genom en rad
spännande lanseringar och evenemang under året.
Dalmores 51-åriga single malt finns tillgänglig hos utvalda återförsäljare och på travel retail-marknaden världen
över till ett rekommenderat pris på 55 000 brittiska pund.
Spekulant?

Resa till Dalmore och en middag med Richard Paterson ingår i priset.

Så doftar och smakar Dalmores 51-åriga single malt-whisky
Färg: Fyllig mahogny och guld med intensiva koppartoner
Doft: Tiden har gett den här ädla whiskyn en ogenerat lyxig doft som genast stoltserar med sällsynta nyanser av
lakritsrot, napoleonbakelse, surkörsbär och Old English-marmelad, varvat med svaga toner av balsamvinäger från
Modena och Olorososherry. Dessa frestande aromer bäddas in i mörkrostat kaffe, saftig fruktkaka med glasyr,
briochebröd doppat i Manukahonung och pekanpaj. Den fylliga sinnesupplevelsen avrundas med krämig karamell,
mörk sirap och Doyennépäron dränkta i lagrad Tawnyport.
Smak: Denna ikoniska tidsmarkör gnistrar som en perfekt skuren diamant. Med vackra toner av saftiga El Doradoplommon, solmogna russin, mjuk ingefärskaka, råsocker och vaniljstång från Madagaskar är den en riktig
skattkista fylld med flytande guld. Det är en underbart ren och uttrycksfull whisky som tiden har format och
förfinat till perfektion. Den förtjänar därför all vördnad och respekt den kan få. Det har tagit ett halvt århundrade
att skapa det här mästerverket, och ändå tar det bara några sekunder att inse dess storslagenhet. En avslutande
rapsodi av saftig sockerkaka dränkt i varm chokladsås, nybakat fullkornsbröd, ananas och söta sultanrussin tonar
harmoniskt ut i eftersmaken.
Alkoholhalt: 40 %
Ha nu en skön whiskysommar och sköt om er allihop så hoppas vi att vi ses i vimlet så fort som FHM tillåter.

Hälsar
Björn Olsson & Martina Talmet

Martina Talmet
Brand Manager – Dalmore
martina.talmet@arcussweden.se

SMWS - The Scotch Malt Whisky Society
Vill du bli medlem i världens största whiskyklubb?
SMWS har över 26.000 medlemmar över hela världen.
SMWS startade i Leith, Edinburgh 1983, då några whiskyintresserade beslöt sig för att inte bara träffas
och dricka whisky. De ville göra något mer seriöst av det hela och startade SMWS. Redan från början så
buteljerade man whisky för sina medlemmar och idag är SMWS inte bara en whiskyklubb utan också en
ansedd oberoende buteljerare, som utsetts till Independent Bottler of the Year sex gånger de senaste
nio åren!
Som medlem har man givetvis tillgång till dessa flaskor men man får också en hel del annat i sitt
medlemsskap, såsom tidning 4 gånger om året, tillträde till SMWS lounger i Edinburgh och London,
rabatt på vissa Partner Pubar runt om i världen mm mm.
SMWS delar in alla sina buteljeringar i 12 smakkategorier, något som är unikt för SMWS. SMWS betalar
svensk skatt och moms på flaskor som skickas till medlemmar i Sverige men det är inget som drabbar
medlemmen utan en kostnad som SMWS står för.
Magnus Fagerström är sedan årsskiftet huvudansvarig för SMWS i Sverige och han har fyra lokala
ambassadörer runt om i landet till sin hjälp. De håller provningar på våra partnerbarer runt om i landet
och vi kommer gärna och besöker whiskyklubbar i landet och pratar mer om SMWS och presenterar
våra whiskys. Vill din klubb ha en provning med SMWS så kontakta Magnus
SMWS erbjuder alla medlemmar i SWF 20% rabatt på ett års medlemskap i SMWS (12-månader och inte
kalenderår). Gå in på www.smws.com och välj det medlemserbjudande som passar dig bäst och skriv in
rabattkoden SECLUB20, så får du rabatten.

Har du några frågor så kontakta Magnus.
email: magnus.fagerstrom@smws.com
telefon 0708-369099.

Skottlandsresor
Jag har många års erfarenhet av gruppresor till Skottland och jag får själv
b.la guida på fem olika destillerier där jag även genomför egna provningar.
2001 arbetade jag heltid på Blair Athol destilleri i Pitlochry.
Är ni intresserad så maila christiansondouglasci@gmail.com

Pins
Beställ era pins till klubben via klubbens representant.
Kostar 25 kr/styck
kontakta ordf@svenskawhisky.se
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