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Från SWF styrelse. 

Första september har SWF totalt 206 medlemsklubbar med totalt 8373 medlemmar. Se gärna 

över medlemsantalet i er klubb och meddela SWF eventuella förändringar. 

 

Styrelsemöte 
30 augusti genomförde SWF styrelse ett styrelsemöte kombinerat som ett uppföljningsmöte 

av Årets Whiskykrog 2013 vilken var Brygghuset i Fiskebäckskil. Vi kunde med glädje 

konstatera att valet av Brygghuset absolut var rätt. På hyllorna fanns 1500 olika whiskysorter. 

Definitivt imponerande. Restaurangen drivs av en riktig whiskyentusiast, Reine Patriksson.  

 

Hemsidan 

 

Buteljering. 

Ni har alla noterat att vårens buteljering som vi skulle fått för ett antal månader sedan är 

kraftigt försenad. Jag pratade 1 september med Thomas Sundblom på Clydesdale om 

orsakerna till förseningen. 

Det säljs Amrut som aldrig förr. Företaget har inte hunnit med SWF buteljering ännu, vilket vi 

naturligtvis är mycket bekymrade över. Vi har en beställning på 800 flaskor. Ovanpå det så 

skall sedan whiskyn skeppas på båt till Rotterdam och därefter med lastbil till Sverige. 

Det är således orsaker som ligger långt utanför vad SWF kan rå över. Ha förtröstan säger 

Thomas, flaskan kommer. 

Tyvärr är det även försening på vår ordinarie höstbuteljering, en Arran, och vi kan inte säga 

när den kommer. Ni kan dock vara övertygade om att Jonas Östberg, Bengt Carlson och Hans 

Sundqvist ständigt jobbar med problemet. 

 

Provningsledarverksamheten. 

SWF har en ambition att kunna erbjuda medlemsklubbarna minst fyra vår- och fyra höst- 

provningsturnéer. Nu i höst slår vi alla tidigare rekord. Anders Norström och Robert Jörfalk 

har jobbat fram inte mindre än 9 turnéer och en tionde är dessutom på gång. Mycket bra 

jobbat och jag hoppas att ni som klubbar tar tillfället i akt och ansöker om någon av dessa. 

Prognosen för vårens turnéer ser dessutom positiv ut. 

 

Provningsledarutbildning. 

SWF första provningsledarutbildning genomförs i Nyköping 22 – 23 november. Intresset har 

varit jättestort. Utbildningen är både fullbokad och överbokad. Vi kan inte ta mer än 10 – 12 

deltagare. Många klubbar vill skicka flera medlemmar. Vi har full förståelse för det samtidigt 

som vi önskar att så många klubbar som möjligt skall få möjlighet att ha med en deltagare.  



Beroende på det stora intresset för utbildningen så planerar vi för två utbildningar i vår, en i 

södra Sverige och en i norra Sverige. Peter Borg och Sverker Ehn jobbar för högtryck med 

utbildningen och de gör ett jättejobb. 

 

 

Klubbkonferens. 

Den första klubbkonferensen kommer att genomföras i Eskilstuna i 7- 8 november. Det är de 

klubbar som Peter Borg är fadder för, huvudsakligen Södermanland och Östergötland. 

 

Mervärde för SWF medlemmar. 

Under hösten har SWF styrelse för avsikt att titta på hur vi kan skapa mervärde för SWF 

medlemmar på de olika whiskymässorna. Det kan vara allt ifrån att SWF köper hela 

Masterclass för medlemmarna till tidigare insläpp eller något annat. Har ni förslag själva så 

tar jag gärna emot dem på www.ordf@svenskawhisky.se 

 

Årets Whiskykrog. 

I år valde vi en ny variant för att rösta fram Årets Whiskykrog. Medlemmarna kunde online 

lägga sin röst på en av fyra i förväg utvalda mycket värdiga restauranger. Därefter hade 

styrelsen 30 % av rösterna. 

Jag har nu glädjen att avslöja att Årets Whiskykrog 2014 är The Fox & Anchor i Karlskrona. 

Priset delas ut på SWF Convention 26 september. 

SWF gratulerar. 

 

Gordon & MacPhail-stipendiet. 

Som vanligt vid den här tiden på året så har årets stipendiat just utsetts. Vem det blir? Ja, det 

avslöjas på SWF Convention där Michael Urquhart kommer att tillkännage namnet och 

överlämna priset. Jag vet vem det är och jag kan erkänna att det är en mycket värdig vinnare, 

som alltid skall tilläggas. 

 

 

SWF Convention 2014. 

Som vanligt genomförs SWF Convention på Nacka Strand och i år är det 26 september som 

gäller. Föga förvånande har vi ett enormt intresse vilket naturligtvis är jätteroligt. Det blir 

fullsatt och deltagarna kommer att få sig till livs ett digert program med två ”flighter” med 

mycket whisky och med prominenta presentatörer. Som konfrencier har vi, liksom förra året, 

engagerat Anders Gjörling. Vi kan med andra ord se fram emot whiskyprat, sång och roliga 

berättelser. 

 

 

Festligt. 

Som ordförande i SWF blir man ibland inbjuden till trevliga aktiviteter. En sådan inträffade 

23 augusti då jag med fru Cathrine blev inbjuden till den årliga sommarfesten i den mycket 

livaktiga klubben Balja Whisky Society i Ringarum. Det finns i vissa klubbar en riktig eldsjäl 

och i Ringarum heter han Mathias Carlsson. Han har bland annat utbildat samtliga 

klubbmedlemmarna i SWF steg 1- utbildning. 

Den här dagen såg vädermässigt allt annat än trevlig ut, men lagom till att festen skulle börja 

lättade de mörka regnmolnen och solen kom fram till allas glädje. 

 

Att jag var en av de första att bli utslagen i tävlingen ”Kasta Femman” gjorde inte så mycket 

då kvällens underhållning bestod av Anders Gjörling’s band Dreams of Drams som spelade 

http://www.ordf@svenskawhisky.se/


mycket medryckande Scottish & Irish folkmusic. Publiken levde verkligen med och stod vid 

ett flertal tillfällen upp under musiken och sjöng och klappade med. 

Mellan musikstyckena höll Anders en whiskyprovning av sex olika sorter. En annorlunda och 

mycket uppskattad provning som fler klubbar borde ta till sig. 

Efter underhållningen bjöds det på middag bland annat bestående av tre grillade vildsvin vilka 

smakade fantastiskt gott. 

Stort tack Balja Whisky Society för en väldigt trevlig kväll. 

 

Mindre festligt. 

För någon vecka sedan var jag med en grupp i Speyside där 6 personer av 18 var inbokade två 

nätter på Craigellachie Hotel. Kl 2100 kvällen innan får en av de sex ett mail!! Från hotellet 

där de får veta att de är ombokade till ett hotell i Elgin. Hade hotellet ringt hade de fått veta att 

vi var en större grupp. Gruppen krävde då att få taxi mellan Elgin och Craigellachie de dagar 

vi var i Speyside då turerna utgick från Craigellachie. Det vägrade hotellet och det var först på 

morgonen därpå som managern gav med sig på den punken. Var är ansvaret och känslan för 

kunden? Vi valde naturligtvis ett annat boende. För några år sedan hade jag och en grupp 

anledning att klaga på såväl mat som service då vi bodde på nämnda hotell. Managern var 

lämpligtvis inte där men genom personalen lovade han bemöta kritiken. Det kom inget svar 

trots att jag påminde igen och fortfarande väntar jag på det svaret. 

Quaich bar på hotellet finns just nu inte då de håller på och flyttar den till ett annat rum på 

hotellet. Varför flyttar man på en så gammal anrik bar?? 

 

 

Magasinet Whisky & Bourbon startar sin tipstjänst – ”WB-tipset” 

 

Magasinet Whisky & Bourbon drog vecka 36 igång sin nya tjänst, WB-tipset, vilket kan ses 

som en förlängd arm till magasinet. Tjänsten är naturligtvis kostnadsfri och vem som helst 

kan få ta del av den. 

 

Hur fungerar det? 

WB-tipset är helt enkelt ett mailutskick som görs max en gång i veckan där en produkt 

exponeras med omdömen och information från Whisky & Bourbons redaktion. Produkterna 

kommer att fokuseras inom öl- och spritsegmentet vilket betyder att mottagarna kan få ta del 

av såväl gin och öl, som en whisky eller för den delen en bourbon eller rom, allting som ryms 

inom Whisky & Bourbon ramar. 

 

- Efter att vi på ett framgångrikt vis lanserade Dryckestipset, vilket är en förlängd arm 

av magasinet Livets Goda, så var det bara en tidsfråga innan vi skulle ta steget och 

starta en liknande tjänst inom öl- och spritsektorn. Det som är viktigt att påpeka är att 

vi enbart kommer att tipsa om drycker som vi själva tycker om och som är kvalitativa. 

 Naturligtvis är det vi, gänget bakom Whisky & Bourbon, som producerar allting, och 

detta skiljer sig markant mot liknande konkurrenters sätt att arbeta, berättar Christoffer 

på Livets Goda / Whisky & Bourbon. 

 

- Jag hoppas och tror att det här kan vara någonting som SWF’s medlemmar runtom i 

landet kommer uppskatta, och förhoppningsvis även hitta lite ny inspiration ifrån, som 

ett komplement till andra inspirationskällor, fortsätter Christoffer att berätta. 

 

 

 



Hur gör man för att få ta del WB-tipset? 

För att få ta del av Whisky & Bourbon’s ”WB-Tips” så behöver man bara skicka ett mail till 

info@livetsgoda.se och rubricera mailet ”WB-tipset”. Nästföljande tips kommer automatiskt 

till din mail. Skulle ni vara intresserade av att få vintips på samma vis så är proceduren nästan 

densamma, skicka ett mail till info@livetsgoda.se fast med rubriceringen ”Dryckestipset”. 

 

Vi betonar igen att tjänsterna är gratis och kan sägas upp närhelst man önskar. Skulle ni ha 

några frågor så får ni gärna vända er till Christoffer på christoffer.enquist@livetsgoda.se . 

 

 

Från våra importörer mm. 

 

Växjö och Örebro Öl & Whiskymässor. 

 

Växjö Öl & Whisky festival 19-20 September 2014. 

Växjö är en ny festival som vi startar upp i år för att se hur stort intresset är. 

Det kommer att bli en mindre variant jämfört mot Örebro men har möjlighet att växa om 

intresset finns i dom Småländska skogarna. 

Utställare som kommer att närvara är bland annat Clydesdale, Box Whisky, Mackmyra 

Whisky, Granqvist Beverage House, Berntson Brands. 

Det kommer även vara lite provningar. Man kan följa oss på Facebook för att se vad som 

händer. www.facebook.se/vowfewstival 

 

 

Örebro Öl & Whisky festival kommer att gå av stapel den 21-22 november för 7:e året. 

Vi hoppas att vi kan uppnå samma antal utställare som besökare som vi hade förra året. 

Vi kommer i år få besök av Smögen Whisky samt Gammelstilla Destilleri som är nya för oss i 

år. 

Vi kommer även ha en massa provningar som vi kommer lägga ut på vår hemsida när det är 

klart. www.conventum.se/oow 

Eller så kan följa på vår Facebook sida www.facebook.se/oowfestival 

 

Välkomna till Växjö eller Örebro. 

 

 

Granqvist 

PEARLS OF SCOTLAND 

Pearls of Scotland är en serie högkvalitativ caskstrength whisky, tappad av det oberoende 

företaget Gordon & Company Ltd.  

  Gordon & Company har specialiserat sig på att nosa upp mogen, bra caskwhisky hos olika 

skotska destillerier. Varje whiskysort tappas på ett begränsat antal flaskor. I serien finner du 

single grain och single malt whisky. Alltid single cask och caskstrength. 

  Läs gärna mer om Gordon & Company Ltd och Pearls of Scotland på vår hemsida: 

http://www.granqvistbev.se/leverantorer/gordon-and-company-ltd/ 
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VÅRT MAGASIN OM GODA DRYCKER – TECKNA EN KOSTNADSFRI 

PRENUMERATION 

Vinfo är vårt eget magasin om mat, dryck och upplevelser. Tidningen utkommer fyra gånger 

om året (tre printutgåvor samt en digitalutgåva) och skickas kostnadsfritt till dig som fyllt 25 

år. Här finner du information om våra produkter och producenter samt recept, dryckestips och 

aktuella händelser rörande dryckesvärlden.  

   Teckna en kostnadsfri prenumeration via vår hemsida:  

http://www.granqvistbev.se/magasinet-vinfo/anmalan/ 

 

 

WWW.GRANQVISTBEV.SE  

På vår hemsida hittar du detaljerad information om våra whiskysorter och producenter. Här 

kan du också beställa från vårt utbud av vin, sprit och öl som finns i Systembolagets 

beställningssortiment. Dessutom gott om inspiration i form av recept, provningsskola och 

mycket annat spännande!  

 

 

WHISKYPROVNING OCH WHISKYPROVARKVÄLL PÅ VINCONTORET 

TIDAHOLM 

Lördagen den 15 november öppnar vi en stor del av VinContoret Tidaholms imponerande 

whiskybar för n provningsomgång. Vår egen lilla minimässa, där du provar de sorter du finner 

intressanta. Dessutom erbjuds möjligheten att prova whisky direkt från vårt 23-åriga 

Speysidefat. 

  Whiskyprovarkvällen kostar 425 kronor per person inklusive kvällens buffé. I priset ingår 

tio whiskykuponger som du använder till att prova de sorter du själv vill. Självklart kan du 

köpa till fler kuponger om du vill prova fler whiskies. Whiskyprovarkvällen startar klockan 

18.00.  

För den som önskar finns denna kväll även möjlighet att vara med på en sittande 

whiskyprovning, under ledning av vår kunnige provningsledare. Låt dig ledas in i whiskyns 

värld och lär dig grunderna i whiskyn och whiskyprovningens ädla konst.  

http://www.granqvistbev.se/magasinet-vinfo/anmalan/
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  Den sittande provningen av fem olika whiskysorter samt kvällens buffé kostar 425 kronor. 

Vi startar klockan 16.00. 

Om du önskar starta med en sittande provning och sedan fortsätta med whiskyprovarkvällens 

stora utbud är priset 695 kronor, inklusive buffé. 

OBS! Begränsat antal deltagare – boka redan idag via vår hemsida eller på telefon 0502-      

25 00 00. 

  För bokning och mer information: http://tidaholm.vincontoret.se/sv/kalender-20141115-

whiskyprovning-samt-whiskyprovarkvall.aspx 

 
 

 
 

 

 

Diageo. 

Här kommer lite info från Diageo gällande höstens spännande lanseringar: 

Special Releases 2014  SB köpt Pris SEK Launch date 

Lagavulin 12   240 859 07-nov 

Singleton of Glendullan 38 yo 12 7899 05-dec 

Brora 35   36 12599 20-nov 

Port Ellen 35   60 23099 20-nov 

Benrinnes 21 yo  36 2519 05-dec 

Rosebank 21 yo  24 3149 05-dec 

    

Distillers Edition 2013    

Lagavulin DE  3600 769 07-nov 

Caol Ila DE   2000 599 07-nov 

Talisker DE   1200 599 05-dec 

Glenkinchie DE  24 559 01-nov 

Dalwhinnie DE  24 629 01-nov 

Cragganmore DE  24 569 01-nov 

Oban DE   24 689 01-nov 

När det gäller höstens Whisky-mässor vill vi i skrivande stund välkomna er till följande: 

Växjö Öl & Whisky                                                                                                            

Stockholm Beer & Whisky                                                                                                 

Borlänge Öl & Whisky                                                                                                           

Örebro Öl & Whisky. 

http://tidaholm.vincontoret.se/sv/kalender-20141115-whiskyprovning-samt-whiskyprovarkvall.aspx
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Ha en skön höst och Slainte från oss på Diageo. 

Mikael Lundén                                                                                                                     

Brand Ambassador Whisky & Rum Nordics Diageo Reserve 

 

 

 

Dreams of Drams 

 

 

 

 

 
Whisky är en av världens mest mytomspunna drycker och den har väckt ett enormt intresse 

runt om i världen. Det finns idag 10·000-tals whiskyklubbar och whiskyentusiasterna räknas i 

miljontal. 

Med detta intresse har naturligtvis uppkommit en mängd olika aktiviteter där 

whiskyprovningar är den ojämförligt största. Det har också kommit en hel del olika varianter 

på whiskyprovningar som whisky och mat, whisky och choklad och whisky och cigarrer. 

Den mest traditionella kombinationen, som är en del av den ursprungliga traditionen, whisky 

och musik har det dock varit sparsmakat med. 

Nu har vi i Dreams of Drams rått bot på detta och kombinerat whiskyn med den keltiska 

musiken i en kombinerad whiskyprovning och musikunderhållning. 

Whiskyprovningen leds av en av Sveriges mest erfarna provningsledare och 

whiskyexpert Anders Gjörling, whiskyredaktör på tidningen Whisky & Bourbon. 



Anders fick sitt intresse för whisky som skotsk musiker och folksångare och tillsammans med 

Mårten Smith och Bo Lindberg som båda spelat med Anders i gruppen The Corbies, har de 

skapat gruppen Dreams of Drams. 

Upplägget är generellt att vi gör whiskyprovningen utgående från känslan i whiskyn 

kombinerat med känslan i de olika sångerna och musikstyckena. 

En typisk provning kan bestå av att vi testar sex olika whiskies och framför två eller flera 

sånger eller musikstycken, mellan varje whisky och att Anders talar om de olika sorterna 

mellan låtarna. 

Bokning: Bolennart Lindberg 070 – 7721086 eller mail info@dreamsofdrams.se 

Whisky in Concert 

 
 

 

 

Med whiskyhälsningar 

 

Douglas Christianson 

Ordförande SWF 


