
 

 

 

Krönika 
 
På förslag från en i whiskysammanhang mycket känd Borlängeprofil skall vi inleda kvartalbreven med 
en krönika skriven av våra styrelsemedlemmar. Det skall direkt sägas att idén är stulen från 
Munskänkarna som är något större än SWF med sina 25.000 medlemmar. De har ett kansli med 
anställd personal till skillnad från SWF som har en helt ideellt arbetande styrelse med arbetsgrupper. 
Mindre möjligheter att serva våra medlemmar men kanske en mer personlig approach. 
Krönikan är tänkt att ge våra styrelseledamöter ett ansikte för våra 7-8000 medlemmar. 

Jag startar med mig själv, en 40-talist född i Karlskrona. Där var jag kvar till 1966 då jag hamnade i 

Flygvapnet som officer. Till Söderköping flyttade jag 1973. Skärgård och segling ligger mig varmt om 

hjärtat och sedan 20 år tillbaka har jag en sommarstuga i Gryt skärgård. På min arbetsplats 

F 13 i Norrköping startade vi whiskyklubben Bråvalla Whisky Society 1991. Tyvärr är den liksom 

flottiljen nedlagd. 

Det är inte så många år sedan som maltwhisky gjorde sitt intåg i världen. Själv smakade jag för första 

gången en Glenfiddich 1995 och jag kan väl inte säga att jag föll direkt. Vad var det för annorlunda 

whisky jag drack? Kunskapen saknades. Det tog ytterligare några år, men då föll jag desto hårdare. 

Samtidigt hade jag förmånen att gå i pension vid 55 års ålder vilket öppnade möjligheter. Jag sökte helt 

enkelt ett jobb som guide på Blair Athol destilleri, mest på kul men därefter var jag fast. Jag fick jobbet, 

startade företag, körde provningar, började med Skottlandsresor och dessutom jobbar jag på 

whiskymässorna sedan 2006 åt Diageo. Jag har helt enkelt fantastiskt roligt.  

Sedan 2010 sitter jag med i SWF styrelse. 

Som först ut i denna krönika så avrundar jag med några ord om det förnämliga förbund vi förvaltar  

2003 bildades SWF genom några entusiaster. Då var de 10 klubbar och i höst, 10 år senare är vi 

närmare 7500 medlemmar. De tre senaste åren har medlemsantalet fördubblats. Så även antalet 

klubbar.  Vad SWF gör för medlemmarna hoppas jag är känt men jag vill ändå beröra två aktiviteter 

som jag tror bidrar starkt till att öka whiskyintresset. Det ena är provningsledargruppens verksamhet 

som möjliggör för klubbarna att få besök av kunniga människor direkt från destillerierna och det andra 

är de buteljeringar som SWF ger ut två gånger per år. Över 2200 flaskor beställda i höstas, 

imponerande. Jag vill dessutom ge provningsledargruppen en stor eloge som åter har fått fart på 

gruppens verksamhet. 

Vi avser att fira 10 års jubileum i samband med årets Convention i september.  

Bland annat har vi har handplockat och bjudit in fyra destillerichefer från Skottland och Diageo, det ser 

ut som om vi lyckas få över alla fyra. Vi kommer även att ge ut en jubileumsbuteljering, en Benromach 

10 år, destillerad samma månad, oktober 2003, som SWF bildades.   

Douglas Christianson, ordförande i SWF sedan oktober 2010. 

 

 



Styrelsenytt 

Minnesanteckningar från SWF styrelsemöten läggs nu regelbundet ut på vår hemsida i referatform  

(se under historik). Vissa saker visar vi dock inte öppet på hemsidan, t ex vilken krog som blir Årets 

whiskykrog, nomineringar till stipendier och andra integritetskänsliga ärenden. 

 

Några blänkare från styrelsen och arbetsgrupperna 

 

Convention kommer även i år att genomföras i Nacka Strand den 27 september.  

För att höja närvaron av intressanta profiler från Skottland så vi har valt att själva inbjuda 

handplockade destillerichefer denna gång från Diageo.  Vi jobbar på ett klartecken. 

Beslutet kvarstår så här långt att att kvotera deltagandet enligt förra årets modell. 

 

Årsavgift är ett svårt kapitel. Vi har svårt att få in årsavgift från klubbarna. 

Nu har vi sett över regelverket och bland annat etablerat en förseningsavgift.  

Som kanske inta alla vet är SWF:s bokföringsår från första juli till sista juni. Vi bryter vid halvårsskiftet. 

Medlemsavgiften avser alltså perioden från 1 juli till nästa halvårsskifte. 

Av praktiska skäl så är sommaren alltid en svår period rent administrativt så vi betraktar   

1 september som sista betalningsdag.  

Vi kommer givetvis att skicka ut en blänkare att betala årsavgiften, men klubben skall utan särskild 

uppmaning betala sin årsavgift även om så inte sker. Ingen särskild faktura kommer att skickas ut.   

Vi vill också påminna er om att uppdatera antalet medlemmar i samband med inbetalning. 

 

Förseningsavgift kommer att debiteras om medlemsavgift inte är erlagd i tid, dessutom så är 

klubben inte berättigad till förmåner som att boka sig till Convention, beställa SWF buteljeringar eller 

vara med i fördelningen av provningsledare.  

 

50 kr om årsavgiften inte är betald 1 september. 

100 kr om årsavgiften inte är betald 1 oktober. 

Om årsavgiften inte är betald vid årsskiftet kommer vi att diskutera uteslutning 

 

Vi vill be samtliga klubbar att regelbundet kontrollera att ni har rätt kontaktperson anmäld.  

Rätta även upp aktuella telefonnummer och mailadress.   

Utbildning centralt  Vi kommer inte att genomföra någon utbildning i steg 1 under våren 3013. 

 Vi har haft få elever till de två senast genomförda utbildningarna. I stället kommer vi att se över 

utbildningsunderlaget och förbättra såväl text som bildspel inför hösten 2013. 

Vår fortsatta utbildningsvision framöver ser ut så här: 

 Provningsledarutbildning, förhoppningsvis 2014. 

 Steg 2 - en tvådagarsutbildning på tex Box destilleri.  

Första omgången förhoppningsvid sent 2014. 

 Steg 3 - blir en fyradagarsutbildning på ett destilleri i Skottland kanske Springbank 

För att få gå steg 2 och 3 krävs genomgången godkänd steg 1 och provningsledarutbildning. 



 

Utbildning i klubbarna I vissa klubbar har utbildningen lokalt tagit fart och vi är imponerade  av 

Balja Whisky Society i Ringarum, där Mattias Carlsson har utbildat 34 medlemmar.  

Antalet medlemmar i klubben är nu hela 35 st,   Mycket bra jobbat Mattias. 

 

Årets Whiskykrog har fått in sex olika kandidater från er ute i klubbarna 

Dessa kandidater skall nu poängsättas enligt den mall SWF sedan några år använder. 

Vi besöker alla heta kandidater för en slutbedömning. Vinnaren presenteras på årets Convention. 

 

Gordon & MacPhail – nominering till stipendiet 2013 skickas ut inom kort och vi vill ha in många 

förslag från klubbarna. Läs mer på hemsidan och skicka in era kandidater senast 1 maj till    

ordf@svenskawhisky.se 

 

Whiskyglas på mässa. På Whiskymässan i Göteborg i april kommer besökarna på SWF initiativ att 

få välja mellan att få ett whiskyglas eller ett ölglas vid entrén, något för fler mässor att efter. 

 

10 års Jubileum i tryck. Malt Whisky Year Book och Internationella Whisky Magazine kommer 

under året att uppmärksamma Svenska Whisky Förbundets jubileumsår, Vi räknar givetvis med 

motsvarande uppmärksamhet i våra svenska whiskytidningar. 

 

Övrigt 

Ålder på whisky 

I Kvartalsbrev nr 8 under rubriken, Vet du vad som finns i whiskyflaskan du köper, bad jag våra importörer 

lämna synpunkter. Jag fick in många synpunkter men jag fick även en del positiv respons från våra 

medlemmar och det är trevligt. Läs gärna i Allt om Whisky nr 1 2013 på sidan 55 vad Folke Andersson skriver i 

ämnet. Även Henrik Aflodal berör ämnet på sidan 29 i Whisky & Bourbon utgåva 14. 

 

Whisky & Bourbon 

Tidningen Whisky & Bourbon, som SWF har ett förmånligt prenumerationsavtal med (se SWF hemsida), har 

på sin nätsida www.livetsgoda.se startat ett projekt de kallar för ”Koll på din whiskyklubb”. De kontaktar våra 

klubbar och ställer ett antal frågor, som exempelvis när ni grundades ni? Varför startade ni klubben och hur 

många provningar har ni per år mm. Vill ni med er klubb vara med skall så skall ni kontakta Christoffer Enquist 

på Whisky & Bourbon, christoffer.enquist@livetsgoda.se 

Whisky & Bourbon har också ett större reportage från någon av SWF klubbar i varje nummer. Tycker ni att ni 

borde vara med där, så gäller samma sak, kontakta Christoffer och ange era skäl till varför Whisky & Bourbon 

skall uppmärksamma just er klubb. Ni kanske har ett jubileum, en speciell provning, inviger en ny lokal, får 

besök av SWF ordförande eller något annat viktigt. 

Vidare så har Whisky & Bourbon börjat med ett nytt inslag i magasinet – ”Läsarreceptet”. Har man satt ihop 

ett läckert recept som man matchat med whisky, så kan man skicka in det till Whisky & Bourbon 

(info@livetsgoda.se rubricera mailet ”läsarreceptet”) med beskrivning om hur man har gjort det, tanken 
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bakom den whiskyn man har valt till, och håller det tillräckligt bra kvalité så kommer det att publiceras, 

antingen i den tryckta tidningen, eller på hemsidan… Om detta skrivs i det nummer av tidningen som kom ut i 

början av mars. 

Hoppas att ni läser ”vår” sida i tidningen. I det senast numret var det en bra sammanfattning av SWF 

buteljeringsverksamhet.  

 

Grythyttan 

Nu bjuder vi in Sveriges alla whiskyklubbar att vara med och utforma vårt nästa destilleri i Örebro 

Sverige är ett fantastiskt land på många sätt. Inte minst är intresset för whisky stort, vilket märks på antalet 

whiskyklubbar. Därför känns det helt rätt att ni ska vara med och utforma nästa destilleri åt Grythyttan. 

Vi tar tacksamt mot synpunkter som rör: - besöksverksamheten - destilleriet med utrustning: utformning och 

inriktning, - traditionellt eller datoriserat, - egen mältning eller inte, - fatfilosofi, - mm. 

Exklusivt tillfälle för alla medlemmar i SWF  - Bli Pannvän 

Nu ligger vårt fokus på att finansiera, beställa och bygga det nya destilleriet. Hjärtat i det blir självklart 

koppar-pannorna. Som whiskyintresserad ges Du nu möjligheten att föreviga Dig genom att teckna Dig i vår 

Pannemission 2013. 

Läs mer under SWFs hemsida där ett mer komplett material presenteras.  

Du träffar oss också på  Chateau Grand Cru i Örebro 22 – 23 mars, Whiskymässan i Göteborg 12-13 april 

 Malmö 19-20 april. 

 

 

Whiskysegling 

SWF har inlett diskussioner om samverkan kring olika former av whiskyseglingar med Sjösport Charter 

Långedrag både på västkusten och till Skottland. Utöver deras Skottlandsseglare "Celeste of Solent" 

en 65-fots Farr - så har de flera segelbåtar i 50-fotsklassen typ First 47,7 och X-482, som tar 12 gäster vardera 

vid dagsegling (8 kojplatser vid övernattning). Deras egen hamn ligger i Långedrag, Göteborg. Härifrån kan de 

ordna t.ex. 2-dagars segling för våra klubbar upp till Smögen Whisky i Hunnebostrand och besök i 

Fiskebäckskil med Whiskyprovning på Joel's bar - Restaurang Brygghusets alldeles speciella och unika 

malthörna med över 1100 olika sorters Whisky. De skräddarsyr seglingar efter våra klubbars önskemål. 

Exempel som de tänkt sig: 

Dag 1. Fredag. Samling i Fiskebäckskil under eftermiddag. Incheckning ombord. 8 personer per båt. 

Föreläsning och whiskyprovning på Joel's bar. Middag på Brygghuset.  

Dag 2. Lördag. Frukost ombord. Avsegling mot Hunnebostrand och visning av Smögen Whisky. Efter 

studiebesök seglar vi tillbaka söderut till Smögen för lite egen tid innan middag på Restauran Skäret.  



Dag 3. Söndag. Frukost ombord eller i land. Segling tillbaka till Fiskebäckskil där gruppen "mönstrar av" och 

kan avsluta med en lunch. 

Grundpris 4 200 kr per person inkl. segling med 50-fotare, skeppare, 2 frukost, 1 lunch (lö) och 2 middagar, 

studiebesök och whiskyprovning, boende ombord inkl sängkläder, sjökläder och flytvästar.  

De jobbar också på att ta fram en särskild bokningskod till SWF-medlemmar som ger 10 % rabatt på nästa års 

Singel Malt Race till Skottland.  

De vill också ha en dialog med SWF styrelse om möjligheten att arrangera en specialsegling i Skottland bara 

för SWF's medlemmar. Dit har vi inte kommit ännu. 

De kan också ställa också upp med inspirerande föreläsning och bildvisning om Singel Malt Race. 

Se även SWF hemsida. 

Intresserade klubbar och/eller medlemmar kontaktar 

Sjösport Charter Långedrag       step.svedberg@gmail.com 

Mobiltelefon: 0705-573939 

Meddela gärna SWF styrelse om det finns intresse i klubbarna beträffande whiskyseglingar. 

 

Från våra importörer 

 

Bibendum 

Från 1 mars har The Laddie 16 fått en fast plats på hyllorna i 73 av Systembolagets hyllor. Den är lagrad på 

amerikansk ek och kommer att kosta 699 kr. 

På Bruichladdich startade man i december även ett så kallat research program gällande lagring av whisky och 

det är en svensk professor, Otto Hermelin, som genomför undersökningen. 

“Otto Hermelin is Associate Professor in the Department of Geological Sciences at the University of 

Stockholm. He is conducting research into the maturation process in whisky and how temperature and 

humidity affect the maturation in four of Islay's bonded warehouses. He is monitoring casks at Bruichladdich, 

Kilchoman, Ardbeg and Bunnahabhain distilleries of which ten are located in Bruichladdich Warehouse 14. 

Back in Sweden he monitors the maturation process in casks of different sizes (30, 100 and 200 litres) in two 

different warehouses at Mackmyra distillery. 

Samples are drawn twice a year from casks located in different physical locations in the distillery 

warehouses.  Some of the casks are located at ground level, some at mid-height and some at the top of the 

racks.  All the casks were filled at the same time from the same batch of new-make spirit.  The majority are 

first fill bourbon casks, but at Bruichladdich some originally held French red wine. 

mailto:step.svedberg@gmail.com


Sensors recording the temperature and humidity at the different positions are in place and these store the 

information which is then downloaded to computers.  These sensors monitor changes in temperature and 

humidity every hour.  The differential between the temperature and humidity levels at the top and bottom of 

these racks, and also variations due to the physical location of the warehouses, is considerable. 

The samples from the maturing whisky are taken back to the laboratories in Stockholm University by Otto 

Hermelin and subject to detailed chemical and spectroscopic analysis of both organic and inorganic 

compounds and how these vary over time as the whisky matures. The research project is expected to last ten 

years”. 

Diageo 

Påminner om tävlingen där man kan vinna priset att få jobba på Lagavulin. Anmälan skall vara inne senast 31 

mars och priset kan utkvitteras i juni 2013. Läs mer på länken nedan eller läs på SWF hemsida 

https://secure.malts.com/index.php/sve_sve/Friends-Corner/Praktisera-hos-Lagavulin 

Edrington 

Medverka i en miniprovning genom din dator, smartphone eller digitala läsplatta! 

Gå in på www.thefamoustasting.com 

Martin Markvardsen tar dig där genom en provning av Grouse-familjen. The Naked Grouse som är med i 

provningen lanseras den 2 april l.  

The Naked Grouse är en prisbelönt premiumblend med tydliga toner av sherryfat.  

 

Highland Park 

Den första mars lanserades Highland Park Cask Strength på Systembolaget. Den är framtagen exklusivt för 

den svenska marknaden då efterfrågan varit stor från konsumenterna vilket resulterade i en förfrågan från 

Systembolaget. Ekfaten som används är europeiska sherryfat där 15 % är first filled. Nivån av torv är att 

jämställa med övriga Highland Park-produkter, men smakmässigt kan rökigheten anses vara aningen mer 

distinkt vilket är ett resultat av att de använda faten lyfter fram detta, samt även påverkan av fatens ålder 

(majoriteten av faten är mellan 10-15 år).  Nu under våren kommer Highland Park Cask Strength enbart att 

säljas i Sverige. Dock kan vi inte utesluta att även andra marknader i framtiden kommer att få sälja den om 

efterfrågan där blir stor. För ytterligare information om Highland Park Cask Strength, se film: 

http://www.youtube.com/watch?v=5Fd_Wc8OUVM 

På Travel Retail lanseras nya Warrior-serien, med Highland Park Svein, Einar & Harald. 

 

The Macallan 

From Cask to Character - Internationellt lanseras nu Macallan 1824 series. The Macallan Gold, Sienna, Amber 

och Ruby. I dagsläget är en lansering i Sverige under 2013 inte inplanerad, men detta kan ändras utifrån 

efterfrågan i Systembolagets butiker. Mer information om 1824 series finns att läsa på: 

http://www.themacallan.com/the-range/the-1824-series.aspx?r=true#/story/ 
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The Glenturret 

The Glenturret är kanske framförallt mest känd för att bidra med sin malt till en av världens mest kända 

blended, The Famous Grouse. Nu återlanseras dock The Glenturret 10 y i en ny förpackning. Lagrad på 

sherryfat och producerad i små kvantiteter ger det en malt med doft av kryddig citrus med viss rökighet och 

en rund smak med toner av apelsin och vanilj. 

Laphroaig 

Svenskarnas kärlek för whisky, speciellt rökig single malt whisky från Skottland, växer sig starkare. Under de 
senaste åren har antalet whiskyklubbar ökat kraftigt och flertalet restauranger med fokus på whisky har 
öppnats. Därför har Laphroaig nu ett eget högkvarter för alla whiskyälskare på anrika Engelen i Gamla Stan i 
Stockholm. 

Laphroaig har producerats på den skotska ön Islay sedan 1815 och är idag en av världens mest kända och 
prisbelönta whiskysorter. Svenskarna älskar rökig whisky och intresset bara ökar. Därför valde Laphroaig att 
öppna världens första ”Laphroaig Lounge” i just Stockholm. 

”Laphroaig Lounge” ligger i källaren på anrika restaurangen Engelen där allmänheten och medlemmar i 
Laphroaigs fanclub ”Friends of Laphroaig” kan boka privata whiskyprovningar och evenemang. Antalet 
medlemmar i ”Friends of Laphroaig” är ca 380 000 globalt och bara i Sverige finns i dagsläget ungefär 40 000 
av medlemmarna. 

- Det känns otroligt kul att kunna erbjuda alla whiskyälskare och medlemmarna i ”Friends of Laphroaig” en 
plats i Stockholm där de kan samlas för att njuta av sin favoritdryck. Vi har verkligen försökt återskapa den 
speciella känslan som finns på Islay och Laphroaig-destilleriet, så jag hoppas alla whiskyfantaster kommer 
känna sig hemma, säger Martina Schönbeck på Edrington. 

Philipson & Söderberg 

Rariteteter från Taiwan 
I december 2008 började framgångssagan om Kavalan. Då släpptes den taiwanesiska whiskyn som slog 
världen med häpnad. Namnet Kavalan kommer från den första folkstammen som bebodde Yilan i nordöstra 
Taiwan. Snabbt blev Kavalan en kultwhisky, hysteriskt svår att få tag på då endast en liten del av 
produktionen exporteras annat än till den asiatiska marknaden. 

Men, den 1 mars lanserades en mycket begränsad upplaga i Sverige av följande 
Kavalan Solist ex-Bourbon (nr 30319, 700 ml, 936 kr) 
Kavalan Solist Sherry (nr 30318, 700 ml, 994 kr) 
 
Bägge sålde slut direkt, men en ny omgång kommer in i lager inom några veckor. 

Kavalan kommer att finnas i Systembolagets vinkällarbutiker i Göteborg, Malmö och Stockholm och kan även 
beställas via Systembolagets hemsida eller genom att kontakta din närmaste butik.  

Glenfarclas har fått en ny manager. Det är Callum Frazer som har 22 år bakom sig inom whisky produktionen. 
Glenfarclas re lanserar Glenfarclas 25 YO den 1 mars i beställningssortimentet. 

  



 

SWF jubileumswhisky 
 
Jubileumsflaskan som ges ut i höst blir en Benromach 10 år destillerad samma månad som SWF bildades.                     
SWF valde Symposion och Gordon & MacPhail som leverantör av jubileumswhiskyn som ett tack för mycket 
gott samarbete genom åren och framför allt under SWFs första år.  När dessutom Gordon & MacPhail 
Managing Director och representant för ägarfamiljen, Michael Urquhart, erbjöd sig att skriva en speciell 
etikett med gratulationer och med sin namnteckning var valet givet. Styrelsens ambition är att vi skall få in 
5000 beställningar av jubileumswhiskyn. Hjälp oss med det. Själv skall jag beställa några extra flaskor. Det blir 
en fantastisk julklapp eller present och kanske även ett samlarobjekt med sin mycket unika etikett.   

Se etiketten i ett i princip fastställt förslag till utformning nedan 

OBS! det är fel SWF logga i utkastet nedan vilket återstår att rättas till                           

 

 

Sláinte 

 

 

Douglas Christianson 

Ordförande SWF 

 

 

 

 


