
Svensk Whiskyförmedling 
med Andreas Magnusson 
Föreningens 161:e provning 

Svensk Whiskyförmedling AB är ett litet Örebrobaserat familjeföretag vars ambition är att göra 

kvalitetswhisky så tillgänglig som möjligt för den medvetne konsumenten. Verksamheten 
består av flera olika delar där deras oberoende buteljeringar är den mest framträdande 
tillsammans med fatmäkleriet till whiskyklubbar och andra som önskar egna exklusiva buteljeringar 
av whisky. Andra delar av verksamheten består av olika tjänster för samlare och konnässörer. Allt 

från värdering, köp, försäljning av samlingar via hemtagning av privata fat från Skottland till 
whiskyresor. Förutom whisky jobbar de även med rom och cognac. 

Andreas Magnusson  är inte bara kvällens provningsledare, han är också grundaren av Svensk 

Whiskyförmedling! Andreas jobbade tidigare som historielärare men under 2010 kände han 
suget att starta ett eget företag och få chansen att jobba med sitt stora intresse, whisky!  

Grundidén till företaget var att hjälpa andra whiskyintresserade att importera whisky från utlandet, 
ta hem fat från Skottland eller kanske sälja en ärvd whiskysamling. Men som sagt så har 
verksamheten expanderat under åren. 

Kvällens whisky är ett axplock av det stora sortiment som Svensk Whiskyförmedling har 
möjlighet att frambringa till sina kunder genom sina väletablerade kontakter i whiskyvärlden. 
Denna provning har en bredd som vi vanligtvis inte ser på SMADs provningar. Här får du chansen 
att prova allt från Speyside till Islay via Irland och Västindien, allt noga utvalt av Andreas själv!  

Provningen leds av: Andreas Magnusson 

Whiskyn vi ska prova är:   Glas Egen 
rank 

Provn. 
rank 

Benriach 1990 25yo 49,0%    
Diamond Dark Rum 2005 Chairmans Private Reserve nr 9 10yo 58,0%    
Glenrothes 1995 Dark Sherry 18yo 55,6%    
Irish Malt 2009 Limburg Dramclub nr6 6yo 49,0%    
Macduff 1990 Sherry Chairmans Private Reserve nr 9 25yo 55,0%    
Octomore 2007 Sauternes cask 7yo -    
Port Charlotte 2001 Syrah cask 12yo -    
Strathclyde 1988 Chairmans Private reserve nr 8 27yo 56,0%    

 

OBS! Tid & plats: Lördagen den 24/10  kl: 16:00 Domnarvsgården, Borlänge 
 

Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till gast@smad.se Om 
gästen får plats till provningen, meddelas detta av Magnus via mail. Betalning för gäst skall 
därefter ske snarast. Provande som uteblir och inte avbokar får inte tillbaka avgiften 
samt att whiskyn anses vara förbrukad. Provningen begränsas till 105 deltagare. Registrerad 
betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 
Efter provningen serveras: Stekt röding med messmörssås, smörstekta kantareller serveras 

med potatispuré inkl kaffe och chokladbit/tryffel. 
                                                                                                                     
Pris medlem: Provning 280:- Provning och mat 480:- (exkl dryck till maten) 
Pris icke medlem: Provning 355:- Provning och mat 555:- (exkl dryck till maten) 
Pris enbart matgäst: 200:-  
 

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2015-10-14. 
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  

 
Höstens program 
2015-11-13 Borlänge Öl- och Whiskymässa 
2015-11-14 Borlänge Öl- och Whiskymässa 
2015-11-28 Maja Kozul - Pubchef, Bishops Arms Malmö 

2015-12-12 Brora Exklusiv 
 

Välkomna önskar styrelsen! 
 

 
 

mailto:gast@smad.se

