
 

 
Grythyttan Whisky en resa över havet. 

 

Telge Whiskysällskap har som alla känner till gjort sig känt för sitt kompromisslösa sätt att 

söka kunskap, sällskapets oförvägna medlemmar har genom åren aldrig skytt några medel i 

sökandet efter upplysning… kultur, handel, historia, teknik, agronomi, kemi, sjöfart… se där, 

bara ett axplock av områden där banbrytande upptäckter gjorts, sammanställts, katalogiserats 

och arkiverats för kommande generationer. 

 

Men det är inte bara vårt prestigefyllda sällskap som utmanar elementen och ödet i jakt på 

värdefullt vetande, söndagen den 16e mars har programkommittén den stora äran att 

välkomna seglaren och till lika Grythyttan Whiskys Brand Ambassador Morgan Svensson, 

ett tillfälle man absolut inte får missa. 

 

Grythyttan Whisky som till helt nyligen huserade på en pittoresk lantgård utanför Örebro är 

nu på väg att slå ned bopålarna i den skotska myllan, om det och segling mellan Sverige och 

Skottland kommer kvällens provning att handla. 

På bred värmländska, med en stadig hand på rorkulten och med spända skot kommer Morgan 

i ljud och bild låta oss kryssa med på kanten till väldiga malströmmar, smaka på en eller 

annan saltstänkt tappning som passerades under färden, ge oss en unik inblick i seglarens liv 

så väl i storm som i stiltje, samt lätta på pluggarna till några av faten som vilar i Grythyttans 

lagerhus. 

Så försäkra er om att söndagen den 16e mars med början kl 16,00 är vigd för TWS i era 

kalendrar, vi inleder som brukligt är med årsmötesförhandlingar och avslutar i äventyrets 

tecken… sjösjukepiller kan komma att behövas för den lättpåverkade, men flytväst bör 

lämnas hemma. 

 

Och… mina vänner, när ni nu ändå sitter där med kalendern uppslagen tycker jag vi vänder 

blad till april, närmare bestämt lördagen den 26e och bokar av hela den dagen med ett stort 

TWS. 

Sällskapets vårutflykt… i likhet med förra året arrangerar Programkommittén en utflykt som 

sista evenemang för vårterminen. 

I år går den till Blaxsta Vingård i Sörmland med chartrad buss, vi kommer bli guidade genom 

hela anläggningen och äta en utsökt lunch med gårdens drycker till. 

Övertala din respektive å ta med grannar eller arbetskamrat för det här kommer bli lyckat. 

För de av er som inte riktigt kan ge er till tåls till den riktiga inbjudan kommer kan smygläsa 

lite på vingårdens hemsida www.blaxstawine.se  

 

 

http://www.blaxstawine.se/

