
2020



INNEHÅLL

STORY 4

03
DE T HÄR ÄR M ACK M YR A

12
I FL A SK AN

22
L AGRING

27
L A B+DIS TILLERY

06
DE S TILLERIE T

18
PERSONLIGA WHISK YFAT

31
UTGÅVOR

35
SUMMERING

S V ENSK EK 13

EN S V ENSK RÖK SM AK 14

INNOVATI V FINISHL AGRING 15

SMÅ FAT 16

L AGRE T I BODÅS GRU VA  23

S ATELITL AGER 24

L A B+DISTILLERY 28DESTILLERIE T GR AV IT Y 7

MILJÖTÄNK I GR AV IT Y 10

M ACK M YR A S DESTILL AT 11

M ACK M YR A RESERV E 19

CORE R ANGE 32

S ÄSONGSWHISK Y 33

MOMENT 34

MIL STOLPAR 35

PRISER & UTMÄRK EL SER 36

KONTAK T 37



STORY
D E N  S V E N S K A  P I O N J Ä R E N



S. 4 / 38

DEN SVENSK A
PIONJÄREN

Idén till en svensk whisky föddes av åtta vänner i en fjällstuga 1998. 
För att hålla kontakten sedan ingenjörsstudierna var det tradition att 
träffas i Sälen en gång om året, och denna gång visade det sig att alla 
av en slump hade tagit med sig var sin flaska whisky. Under en middag 
undrade någon varför det inte fanns en svensk maltwhisky. Om det nu 
var möjligt, varför var det ingen som redan gjorde det? Frågan dröjde sig 
kvar och förvandlades inte långt därefter till visionen om att bli pionjärer 
till den första svenska maltwhiskyn. Ett år senare, 1999, grundades 
företaget Mackmyra Svensk Whisky.

Redan från starten hade Mackmyra siktet inställt på att skapa en whisky 
med tydlig svensk prägel. Svenskt korn, svensk ek och lokalt vatten 
blev utgångspunkten i starten av upptäckresan. En lyckoträff ledde 
sedan Mackmyra till att utveckla 30-litersfatet som i sitt mindre format 

medför att whiskyn mognar snabbt och intensivt. Även röksmaken har en 
svensk markör och framställs på egen hand med svensk torv och spröda 
enriskvistar. I den gamla gruvan i Bodås, några mil från destilleriet i 
Gävle, lagras Mackmyras Whisky i tryggt förvar 50 meter ner i berget.

Mackmyra framställer idag whisky med samma upptäckarglädje och 
experimentlusta som vid starten 1999, men i det banbrytande destilleriet 
Gravity som med gravitationens hjälp effektiviserar produktionen och 
som i sin grundtanke värnar om så liten miljöpåverkan som möjligt. Med 
whiskytraditionens kunskap i ryggen framställer Mackmyra nytänkande 
whisky med svenska råvaror.

S TORY





GRAVITY
D Ä R  H A N T V E R K  M Ö T E R  I N N O V A T I O N
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HANT VERK 
& INNOVATION 

M A C K M Y R A  G R A V I T Y

Det klimatsmarta destilleriet Gravity i Mackmyra Whiskyby stod färdigt 
2011 och är Mackmyras andra fullskaliga destilleri. På destilleriets rygg 
finns två stora silos fyllda med ca. 40 ton malt vardera, en med Mack-
myras rökiga malt, och en med orökt malt. I första steget hissas malten 
upp till toppen av det 35 meter höga destilleriet. Med gravitationen som 
transportmedel mellan de olika produktionsmomenten färdas sedan in-
gredienserna nedåt och går igenom en ny fas på varje våning. I fem steg 
förädlas kornmalt, jäst och vatten till färdigt destillat. 

I Gravity förenklas stora delar av destillatframställningen, men att välja 
ut hjärtat ur destillatet, den brukliga delen, är ett hantverk som kräver 
känsla och erfarenhet. Med ett tränat luktsinne letar destillatören ef-
ter dofter som indikerar när det är dags att lägga brytpunkterna mellan 

huvud, hjärta och svans. Det första destillatet som uppträder kallas hu-
vudet, och har en skarp och stickig doft. Efter ca 20 minuter är doften 
renare och inte längre lika skarp, då är det dags att bryta till hjärtat. När 
den milda och lena doften sedan ändrar karaktär, likt surt hö eller gräs, 
är det dags att bryta igen för att skära bort svansen från hjärtat.

Mackmyras svagspritspanna rymmer 10 000 liter, och starkspritpan-
nan rymmer 8 000 liter. Efter att destillatet passerat båda pannorna och 
hjärtat plockats ut, är slutprodukten ca. 800 liter 70-procentig råsprit. 
Råspriten späds sedan ner till 63 % och är då redo att lagras på fat. I kon-
trollrummet redovisas information om produktionsförloppet av varje 
batch i allt från tillverkningstider och temperaturer till doseringsmäng-
der. Resan från omald malt till färdigt destillat tar ca. 8 dagar. 
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Destilleriet Gravity är upprest med miljötänk redan från idéstadiet, 
med ambitionen att bli ett av världens mest energieffektiva destillerier. 
Genom en vertikalt utformad produktionsprocess färdas ingredienserna 
mellan produktionsmomenten med gravitationskraften som 
transportmedel. 

Från destilleriets kontrollrum styrs fastighetsautomation och processer 
på ett integrerat vis för att ge så låg energiförbrukning som möjligt. 
Jämna temperaturförhållanden i destilleriet ger en jämn kvalitét på 
produkten och sparar energi på så vis att man undviker att stötvis 
värma upp destilleriet inför produktionsmoment. Den värme som 
alstras i produktionsprocessen lagras i två värmeisolerade tankar, och 
används sedan till att värma upp destilleriet samt åter i produktionen. 

Fastighetens energianvändning mäts och rapporteras i förhållande till 
produktionen och Mackmyra kan därmed räkna ut energiåtgången per 
flaska whisky. 

I anslutning till destilleriet finns en modern biobränsleläggning som 
levererar koldioxidneutral värme från restprodukter av svensk skog. Elen 
som används kommer från ett kraftverk inom ca en kilometers avstånd. 

Utöver de energibesparande åtgärderna är destilleriet helt utsläppsfritt. 
Biprodukten av destillatframställningen, de så kallade dranken, hämtas 
och transporteras till en biogasanläggning där den rötas och blir till 
biogas och biogödsel. 

MIL JÖTÄNK REDAN 
FR ÅN IDÉSTADIE T

M ACK M YR A GR AV IT Y



M A C K M YR A S DE S T ILL AT
Mackmyras destillat kan kännetecknas av följande återkomman-
de  smaker. Frukt med toner av citrus och päron. Kryddighet med 

 toner av anis, ingefära, kanel och kardemumma. Örter med toner av 
 tobaksblad, gräs och peppar. Nötighet med toner av mandel.



I FLASKAN
K O R N ,  T O R V,  E N R I S ,  J Ä S T,  V A T T E N ,  E K  &  T I D



En självklar komponent i Mackmyras jakt på whisky med svensk identitet 
är Quercus Robur, den svenska eken. Under 1800-talet lät den Svenska 
Kronan plantera stora mängder ek i syfte att säkerställa behovet 
för den svenska flottans kommande skeppsbyggen. Då träden var 
färdigvuxna och redo att brukas 1975 hade båtbyggandet tagit stora kliv i 
utvecklingen, och eken var därför inte längre aktuell för marinens fartyg. 
Idag återfinns därför vissa av dessa ekar i Mackmyras whiskyfat.
 
I jämförelse med amerikansk ek så har den svenska eken mindre 
av ämnen så som Xylos och Lignin. Dessa ämnen, som även kallas 
träsocker, gör att whiskyn får mindre av de söta vaniljtoner som 
förekommer i amerikansk ek. Den svenska eken är istället älskad för sina 
kryddiga toner av svartpeppar, kardemumma och muskot, men även för 
sin karamelliknande sötma och toner av mandel. 

Den svenska ekens unika uttryck i kombination med den amerikanska 
har genom åren blivit en storfavorit och förekommer i många av 
Mackmyras utgåvor.

SÄT TER KRYDDA 
PÅ TILLVARON

S V ENSK EK
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Mackmyra är ett av få destillerier i världen som framställer sin rökmalt 
på egen hand. Både mältning och rökning sker i en anläggning nära 
destilleriet av svenskodlat korn och med torv som är tagen från 
den närliggande Karinmossen. För att tillföra ytterligare en svensk 
dimension i röksmaken kryddas den glödande torven med spröda 
enriskvistar. 

Under hela 36 timmar hålls röken igång och pyr in i en bädd av malt. 
Kaminen fylls på med nytt enris och torv var fjärde timme. Att mälta 
och röka sitt eget korn är en process som tar ungefär 12 dagar och som 
kräver mycket tillsyn och underhåll från omältat korn till färdig rökmalt. 
Den färdigrökta maltens koncentration av fenoler landar på ca. 60 PPM. 

Vid destillering av Mackmyras rökiga recept används 23,3 % rökmalt, och 
resten orökt malt. Vid lagring av personliga 30-litersfat finns även ett 
extra rökigt recept som alternativ, vilket består av 53,3 % rökmalt.

SVENSKT KORN 
TORV & ENRIS

RÖK



En metod för att skapa whisky som har inslag av andra smaker än de 
som är vanligast förekommande, är att använda fat som tidigare varit 
fyllda med något annat än whisky. Genom kreativ finishlagring erbjuder 
Mackmyra whisky som ofta landar inom outforskade territorium. 

I serien Special tog Mackmyra sitt första avstamp in i världen av innovativ 
finishlagring och erbjöd whisky som lagrats på bland annat lingonvin, 
hjortronvin, hallonvin samt nyrostade kaffebönor. I den aktuella serien 
säsongswhisky fortsätter de kreativa experimenten med finishlagringar 
som glöggvin, björksavsvin, öl, körsbärsvin, rom samt Amarone. 

JAKTEN PÅ
NY TÄNK ANDE
WHISKY

I NNO VAT I V F I NI SHL A GR I NG



S. 16 / 38

E T T ESS I 
ROCK ÄRMEN
Att Mackmyras älskade 30-litersfat rymmer just 30 liter har sin naturliga 
förklaring. När man destillerar väljer man omsorgsfullt ut det så kallade 
hjärtat, som är den användbara delen av destillatet. Mackmyras allra 
första egentillverkade kopparpanna rymde 100 liter svagsprit, vilket 
efter destillering resulterade i ett hjärta på ganska precis 30 liter.

År 2000 skapades därför det första 30-litersfatet som en följd av den 
volym en destillering gav. På så vis kunde en intressant destilleringsbatch 
lagras direkt, och det behövdes inte fler destilleringar av samma recept 
I syfte att fylla upp ett stort fat. Smidigt var väl det, för innan Mackmyra 
kunde fastslå sina två grundrecept utvärderades inte mindre än 170 
destilleringsbatcher. 

De små faten visade sig även ha den enorma fördelen att ekens 
kontaktyta I förhållande till volym blir större än traditionellt, vilket I sin 
tur resulterar i att whiskyn mognar snabbt och intensivt. Mackmyra har 
sedan dess tagit till vara på denna insikt, och småfat i storlekarna 30-128 
liter förekommer därför frekvent i Mackmyras utgåvor. 

SMÅ FAT





RESERVE
E T T  P E R S O N L I G T  3 0 - L I T E R S F A T  M E D  S V E N S K  W H I S K Y
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Mackmyra Reserve lanserades år 2002 och har sedan dess resulterat i 
tiotusentals engagerade fatägare och ambassadörer. Konceptet bygger 
på att fatägaren själv bestämmer whiskyns grundförutsättningar 
så som typ av fat, recept, lagringsplats och lagringstid. Genom en 
stor delaktighet skapas en nära relation till den färdiga whiskyn, och 
upplevelsen är därför extra rolig att dela med vänner och familj. 

När valet av fattyp är avklarat inbjuds kunden att själv fylla fatet med 
det recept som sedan ska bli färdig whisky. Här går det att välja mellan 
elegant recept, elegant recept som redan lagrats i 4 år, rökigt samt extra 
rökigt recept. Nästa steg är att namnge fatet för att sedan pryda det med 
den mässingsplakett där fatets namn står graverat. Om whiskyn ska 
mogna i lagret i anslutning till destilleriet kan man bära fatet dit själv, i 
annat fall ordnar Mackmyra med transport till det valda lagret. 

Det första som händer i lagringen är att whiskyn får färg, redan efter 
första året börjar vätskan färdas mot sin gyllengula destination. I det här 
stadiet är whiskyn fortfarande spretig och spritig, men vandrar sakta 
mot en mer balanserad och harmonisk smakbild. För fat som fyllts med 
det förlagrade eleganta receptet kan väldigt intressant smakutveckling 
ske redan här. Mackmyra rekommenderar att faten provsmakas årligen 
så att fatägaren har insikt i whiskyns utvecklingskurva och på så sätt kan 
avgöra när det är dags att buteljera fatet. 

Efter 3 års fatlagring har destillatet nått den punkt då det enligt definition 
kan kallas whisky, men ofta är det från den här åldern och uppåt som 
den riktigt intressanta utvecklingen sker. Det går dock att överlagra 
whisky, så det gäller att vara uppmärksam så att inte ekigheten tar över 
för mycket. Ett 30-litersfat ger i slutändan ca 48 flaskor á 50 cl, och 
buteljeras med whiskyns information hängandes runt flaskhalsen.

E T T PERSONLIGT
30-LITERSFAT

M A CK M YR A RE SER V E
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LAGER
S A L A R  M E D  W H I S K Y  F R Å N  G O L V  T I L L  T A K
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En 45 minuters resa från destilleriet ligger Bodås gruva som brukades 
för malmbrytning mellan åren 1857–1973. Sedan 2004 är gruvan 
Mackmyras huvudlager. Från ingången leder en väg 50 meter ner i 
berget och som sedan mynnar ut i tio salar fyllda med whiskyfat. Totalt 
ligger det tusentals fat här och mognar, stora som små, rökig och elegant 
whisky. 

Temperaturen i Gruvan håller sig stadigt på 7-9 grader, vilket gör att 
mognaden blir jämn och att endast små mängder whisky försvinner i 
angels share. Här finns även en anläggning där privatägda Mackmyra 
Reserve-fat handbuteljeras, även de som inte är lagrade i gruvan. 
Buteljering av Mackmyras större utgåvor sker i Rommehed.

50 ME TER NER  
I  BERGE T

HU V UDL AGRE T I BODÅS GRU VA



Förutom huvudlagret i Bodås gruva har Mackmyra fem whiskylager 
runtom i Sverige samt ett i Tyskland som är helt dedikerade till lagring av 
privatpersoners egna fat. Målet är att det ska vara enkelt för fatägare att 
besöka sitt fat och genom provsmakning se hur det utvecklas och när det 
är dags för buteljering. 

De flesta av Mackmyras så kallade satellitlager är öppna för allmänna 
visningar under säsong och ligger på platser som är väl värt ett besök. 

Mackmyra har satellitlager på följande platser: Lofsdalen, Gävle, 
Fjäderholmarna, Hällsnäs (Göteborg) samt Häckeberga i Skåne.

FR ÅN NORR
TILL SÖDER

S ATELLITL AGER







UTGÅVOR
K L A S S I K E R ,  U T M A N A R E  O C H  R A R I T E T E R
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Mackmyras Core Range består av fyra återkommande utgåvor som 
tillsammans ger en tydlig översikt av husstilen. Här introduceras 
den svenska eken, den svenska röksmaken och Mackmyras historia 
genom utgåvan Brukswhisky. Utgåvan Mack by Mackmyra riktar sig 
med sin lägre prislapp till en bredare publik och lämpar sig utmärkt till 
whiskycocktails. 

Mackmyras Core Range har stor spridning, och utöver på den nordiska 
marknaden finns utgåvorna idag tillgängliga i Tyskland, England, 
Frankrike och Belgien. 

EN KVARTE T T
KLASSIKER

M ACK M YR A CORE R ANGE

M ACK BY M ACK M YR A BRUK SWHISK Y S V ENSK RÖKS V ENSK EK
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I den fristående serien Säsongswhisky skapar Mackmyra utgåvor med 
innovativa säsongsförknippade uttryck. Sedan vintern 2013 har det 
lanserats två begränsade utgåvor per år, oftast med fokus på ovanliga 
finishlagringar passande för den stundande säsongen. 

Exempel på finishlagringar hittills är bland annat fat som tidigare burit 
Grönt te, glögg, Amarone, hjortonvin, rom, Körsbärsvin och björkvin. I 
serien förekommer också nära samarbeten med dryckesproducenter 
som t.ex. Masi, Plantation Rum och Christian Drouin. 

SÄSONGENS
SMAKER

M ACK M YR A S ÄSONGSWHISK Y
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Nere i Bodås gruva lagras tusentals fat som med jämna mellanrum 
kvalitetsprovas av Mackmyras Master Blender, Angela D’Orazio. Under 
sina turer i gruvan stöter hon ibland på fat som utmärker sig extra mycket 
som förtjänar att buteljeras som de är eller i en utgåva med extra tydlig 
vision. Det är för sådana tillfällen som Mackmyra skapat den exklusiva 
serien Moment. Här får Mackmyras mest speciella fat komma till sin rätt i 
utgåvor av väldigt begränsad upplaga. 

Serien skapades 2011 och har sedan dess resulterat i ca 30 unika utgåvor.

DE ALLR A  
FINASTE FATEN

M ACK M YR A MOMENT



LAB DISTILLERY
F R Å N  W H I S K Y  T I L L  G I N
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Destilleriet Mackmyra Bruk öppnades 2002 och är Mackmyras första 
fullskaliga destilleri. Det andra destilleriet, Mackmyra Gravity, invigdes 
2011, varpå produktionen förflyttades dit. Idag används Mackmyra Bruk 
under det nya namnet Lab+Distillery, med syftet att utveckla nya kreativa 
spritkategorier och samarbeten. 

Den första produkten från Lab+Distillery lanserades 2017 och var en 
organisk gin som till största möjliga utsträckning är gjord på svenska 
råvaror. Framtiden för Lab+Distillery är fylld av spännande utmaningar, 
där endast fantasin sätter gränser. 

EN NY,  KREATIV 
RIKTINING

L A B+DIS TILLERY
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1998
Idén som ska leda till den första 
svenska maltwhiskyn föds på en 
skidresa i Sälen

1999 
Mackmyra har tillstånden klara och de 
första dropparna kan destilleras.

2000 
Det första 30-litersfaten skapas och 
erbjuds till investerare.

2001
Ett rökigt och ett elegant recept 
fastslås som Mackmyras huvudrecept.

2002 

Mackmyra Reserve – Det blir möjligt 
att köpa ett eget fat.

2003
Nytt lager på Fjäderholmarna i 
Stockholms skärgård.

2004
Bodås Gruva blir Mackmyras 
huvudlager.

2006
Nytt lager på Häckeberga Slott i 
Skåne.

2007 

Nytt lager på västkusten i Smögen.

2008
Den första ordinarie buteljeringen  
“Den Första Utgåvan” lanseras.

2009
Mackmyra Whiskyby börjar  
byggas i Gävle.

2010 
Lansering av “Mackmyra 
Brukswhisky”, den andra ordinarie 
buteljeringen.

2011
Invigning av Mackmyras andra 
fullskaliga destilleri, Mackmyra 
Gravity.

2012
Mackmyra utses till Europeean Spirits 
Producer of the Year av IWSC.

2013
Svensk Rök lanseras på 
Systembolaget, vår första rökiga 
utgåva.

2013
Invigning av Gut basthorst, ett 
30-litersfatslager i norra tyskland.

2015
Mack by Mackmyra lanseras på 
Systembolaget.

2015
Mackmyra utses till World Distiller of 
The Year av Wizards of Whisky

2015
Europas högst belägna whiskylager 
med skybar invigs i Lofsdalen

2017
Mack by Mackmyra blir under det 
fjärde kvartalet Systembolagets näst 
mest sålda single malt whisky

2017
Lab+Distillery invigs och den första 
produkten Kreatör [jin] lanseras

2018
Lansering av produkten Organic Gin 
från Lab+ Distillery

2019
Mackmyra firar 20 år av svensk 
Whisky!

MILSTOLPAR
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EUROPE AN DIS TILLER OF THE YE AR, 2012 
INTERN ATION AL WINE AND SPIRITS COMPE TITION

WORLD DIS TILLER OF THE YE AR, 2015
WIZ ARDS OF WHISK Y

HYLLAD VÄRLDEN RUNT
PRISER OCH UTMÄRK EL SER



KONTAKT

PRE S SKONTAK T

Lisa Collins
Marknadschef

Lisa.collins@mackmyra.se
Tel: 070 - 291 55 57

Eric Bräck
Försäljningschef fat

Eric.brack@mackmyra.se
Tel: 070 - 383 45 00

Mackmyra Svensk Whisky AB
Kolonnvägen 2
802 67 Gävle
Sweden

info@mackmyra.se
Tel: 026 - 541 880

KÖPA FAT BE SÖK S ADRE S S
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