
 
 

Kvartalsbrev nr 4 december 2011. 

 

Från styrelsen. 

15 november var 152 klubbar medlemmar i SWF med ett sammantaget medlemsantal på 

6342. Sedan dess har Withala Maltwhiskykultur med 136 medlemmar antagits som 

medlemsklubb. Ni är mycket välkomna till SWF. 

Tyvärr var det i mitten av november 58 klubbar som inte betalat medlemsavgiften. Det 

motsvarade ca 57000 kr. Nu är siffran nere i ca 21 klubbar. Jag uppmanar klubbarna att 

betala medlemsavgiften utan påminnelse. Pengarna behövs i verksamheten. Vår kassör och 

även övriga styrelsemedlemmar får lägga mycket tid på att kontakta föreningar i den här 

frågan och det känns väldigt onödigt. Innan vi tilldelar klubbar buteljeringar och provningar 

tvingas vi kontrollera om årsavgiften är betald. Låt oss undvika sådana tråkigheter i 

framtiden. 

Några få klubbar har av olika skäl valt att lämna SWF. Vi har då sagt att klubb som inte längre 

avser vara medlem i SWF skall meddela styrelsen detta före 1 september. Sker det senare 

skall årsavgiften betalas för det året. Notera att SWF har brutet budgetår, juli till juni. 

Vi har nu tillsatt en arbetsgrupp i styrelsen bestående av Gerty Andersson och Peter Borg. De 

skall titta på hur vi bättre och rättvisare kan fördela platserna till Convention. Till 

styrelsemötet i februari skall de vara klara. Ni är naturligtvis välkomna att kontakta dem om 

ni har synpunkter på hur fördelningen av platserna skall ske. 

Vi känner oss nu redo att starta utbildningen till Betygskurs 1. Sista helgen i februari siktar vi 

på som första tillfälle att utbilda klubbarnas utbildningsledare. Inbjudan kommer ut efter jul. 

Förhoppningsvis är intresset stort bland klubbarna. 

Provningsledargruppen har fått lite ny personal. Ansvarig blir Johan Holmér. Övriga två är 

Anders Norström från SMAD i Borlänge och Mattias Cederholm från Rimforsaklubben. 

Vi har nu beställt SWF klubbmärke. Peter Borg kommer att hålla i utskicket till de klubbar 

som önskar beställa. Vi återkommer om detta. Vi kommer att ha olika färg i ytterringen. 



SWF- medlem  Grön ring 

Godkänd 1-betygskurs  Röd ring 

Godkänd 2-betygskurs  Blå ring 

Godkänd provningsledarutbildning Svart ring 

  

Tallink / Silja har kontaktat SWF med önskemålet att vi skall medverka i Whiskymiddagar och 

provningar på färjan till Åbo. Vi har visat intresse och en första whiskymiddagskryssning 

kanske kan ske i april nästa år. 

Vi har också börjat titta på om vi skall arrangera en ordförandekonferens på t ex Cinderella i 

samband med mässan eller vid något annat tillfälle. Det är ett förslag från whiskyklubben 

SWE i Stockholm, som vi skall titta på. Vi blir lika glada varje gång en klubb kommer med 

initiativ och föreslår något, men tyvärr sker det inte alltför ofta. 

 

Allmänt. 

Whiskymässan i Stockholm är nyligen avslutad. Ca 35000 besökare. Har den blivit för stor? 

Det vet jag inte, men köerna är i varje fall alltför stora. Det gäller såväl till matsalar som till 

toaletter. Det är givetvis inte bra när mässarrangör och restaurangägare inte kommer 

överens om villkoren med resultat att den största restaurangen stänger. Det drabbar oss 

som besökare. 

 

Provningsledare. 

Två provningsturnéer har fått ställas in i höst. En med Highland Park och en med Arran. 

Orsak: inga klubbar visade intresse. I fallet med Arran får SWF ta på sig lite av skulden 

beroende på datorstrul vid inbjudan. Dessutom är en turné i december ingen bra variant. 

Arran har dock lovat att återkomma i vår. 

När Richard Paterson var i Sverige hade vi väldiga problem att få ihop tillräckligt med folk i 

Linköping. I Karlskrona gick det lysande. . Men vilken show vi som var där fick uppleva. 



Stående ovationer i flera minuter. På Bishop’s Arms i Örebro, där vi inte var inblandade, fick 

kvällen ställas in då endast drygt 25!!!!!! personer anmält sig.   

Richard Paterson ringde mig en vecka efter turnén och tackade SWF för det jobb vi lagt ner. 

Han betonade hur intresserade och kunniga vi är här i Sverige och gjorde en jämförelse med 

USA utan vidare kommentarer. Det var en snygg gest av Richard. Han berättade även att han 

avser återkomma nästa år. Något att se fram emot. 

Har vi blivit mätta på turnéer???? Jag tror inte det. Till turné med Glenfarclas i februari 2012 

har vi fått in många anmälningar från klubbarna. Jag välkomnar ändå en debatt i ämnet. Hör 

av er. Återigen, vi uppskattar att ni har synpunkter. Det är ju ni som är SWF. Gensvar från 

klubbarna ger större entusiasm i styrelsen, jag lovar. 

 

Årets Whiskykrog 2011 

Utmärkelsen Årets Whiskykrog 2011 gick till Saddle & Sabre i Stockholm. Arbetet med att 

utse Årets Whiskykrog 2012 har redan inletts. Glöm inte att föreslå kandidater. Senast       

11-12-30 vill Bengt ha in förslag till bengt.carlson@ptj.se 

 

Gordon &MacPhail - stipendiat 2011. 

Utmärkelse n gick 2012 till whiskyveteranen Kenneth Lindblad i Linköping. Enligt min 

uppfattning mycket välförtjänt. 

 

Faterbjudanden. 

Se sammanställning på SWF hemsida. Förhoppningsvis kommer mer information efter hand. 

Vi skall försöka hålla den delen uppdaterad. 

 

Information från importörerna. 

Jag har särskilt bett de svenska destillerierna presentera sig i detta Kvartalsbrev. Jag har inte 

fått information från alla så jag återkommer i senare Kvartalsbrev med övriga. 

Box destilleri. 

Vi har skickat ut ett särskilt dokument från Box destilleri. De ber våra klubbar fylla i en enkät. 

Enkäten finns även på SWF hemsida. 

 

mailto:bengt.carlson@ptj.se


Gotlands Whisky. 

Fem frågor till Anders Stumle, VD Gotland Whisky. 

1. Behövs det ytterligare en svensk whisky? 

– Ja, vi ser det som vi bidrar till det svenska whiskyundret med en sort som har egenskaper 

utöver det vanliga. Vi odlar ett sexradigt ekologiskt polarkorn, malten röks och förädlas på 

Gotland och vårt speciella vatten hämtas direkt från det urgamla kalkstensberget. 

2. Vilken typ av whisky blir det? 

– Vi börjar med att ta fram en single malt med karakteristisk rökighet. Vi har gett den gyllene 

drycken namnet Isle of Lime. Namnet anspelar på kalksten eller limestone som de säger i 

Skottland. Med tiden kommer vi även att ta fram andra exklusiva whiskytyper. 

3. Var ligger fabriken? 

– Ungefär mitt på ön. I Roma Sockerbruks gamla och imponerande industrilokaler har vi 

skapat en modern anläggning för jäsning, destillering, lagring och buteljering. Här kommer vi 

producera cirka 60 000 liter maltwhisky varje år.   

4. Går det att besöka er? 

Hela destilleriet byggs som en besöksplats, då turisterna betyder mycket för oss. 

– Vi har haft öppet för visningar sedan april 2011 och intresset är påtagligt från både 

aktieägare och allmänhet. Alla våra visningar är förbokade, men till sommaren hoppas vi 

kunna ha dagliga rundturer.  

5. När kan man smaka på whiskyn? 

– De första dropparna kan avnjutas redan om tre år. Då får du smaka på öns första Scotch 

eller ska jag säga Gotch! 

 

Smögen destilleri. 

Sedan augusti 2010 producerar Smögen Whisky råsprit på malt från i huvudsak Skottland, vid 

lufttorkningen torvrökt till minst 30 ppm, men ofta till avsevärt högre nivåer än så. All 

produktion och lagerhållning sker vid bränneriet som ligger ca 1 km från havet. Luften är 

tydligt saltstängt och deras lagring i välluftat lagerhus gör att faten stöps i kustklimat under 

hela sin mognadsperiod.  

Destilleriets focus ligger på att producera och kunna erbjuda en kraftfull och karaktärsstark 

maltwhisky av högsta kvalitet, i mycket begränsade volymer. 

Inspirationen har hämtats från den skotska västkusten och öarna.  



Smögen Whisky erbjuder visningar, whiskyrelaterade produkter och även reservation av fat 

om 30 liter eller uppåt och även andelar i fat. Beträffande faterbjudande, se SWF hemsida. 

 

Diageo. 

Talisker sponsrar Talisker Whisky Atlantic Challenge, en roddtävling som startat i dagarna 

och som går från San Sebastian i Spanien till Barbados. Man räknar med att det tar ca 50 

dagar att komma i mål. 

Nytt utseende på Talisker. Med början till jul i Storbritannien på Talisker 10 år så kommer 

kartongen och etiketten att byta utseende. Under 1.a kvartalet 2012 så följer övriga Talisker 

och marknader. Det blir ett maritimt foto som kommer att pryda såväl kartong som etikett. 

Talisker 25 år och 30 år kommer att övergå från fatstyrka till normal Taliskerstandard på 

45,8% 

Managern på Royal Lochnagar Andrew Millsopp blev bara kvar i några månader innan han 

blev SSM (Senior Site Manager) på Clynelish. Någon ny chef för Royal Lochnagar är ännu inte 

utsedd. 

Diageo har investerat 10 miljoner pund i ett nytt tunnbinderi i Cambus nära Stirling. De har 

100 anställda varav 40 är tunnbindare och de skall kunna hantera 250 000 fat per år. 

 

Symposion. 

SWF förre styrelseledamot Hasse Nilsson från Växjö har utsetts till Marknadschef på 

Symposion International AB. SWF gratulerat Hasse till det nya jobbet. 

 

Anders Gjörling bok.  Julklappstips. 

Min bok kommer att levereras i december och jag tänkte därför erbjuda Svenska 
Whiskyförbundets medlemmar att få köpa boken med rabatt. 
 
Bokens utpris i handeln är 200:- men om man i en klubb beställer 10 ex 
erbjuder jag 20% rabatt vilket gör att man köper boken för 160:- och om man 
köper 20 böcker eller fler erbjuder jag 30 % rabatt vilket gör att priset blir 
140:-. Till priserna tillkommer fraktkostnad. 
 
Jag kommer att lägga ut lite materiel om boken på min hemsida. 
 
Med vänlig hälsning 
Anders 
 
-- 
World of Whisky 



Anders Gjörling 
Blomodlarvägen 55A 
165 70 Hässelby 
Tfn +468 739 9956 
Mob +4670 608 0008 
www.whiskyworld.se 
anders.gjorling@ceol.se 

 

Avslut. 

Jag får fortfarande indikationer på att spridningen till SWF medlemmar av t ex Kvartalsbrevet 

inte i alla klubbar fungerar som vi skulle önska. Jag hoppas att ni som känner att ni har mer 

att göra på den delen tar tag i den lokala spridningen av information till medlemmarna. Det 

blir inte minst viktigt när vi börjar med utbildningen till Betyg 1. 

Det har varit ett spännande år i SWF med många projekt på gång. I början av nästa år ser vi 

fram emot två mässor i februari, Linköping 3-4 och på Cinderella 16-19. 

Jag vill med dessa rader önska samtliga medlemmar i SWF en  

Riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. 

 

Douglas Christianson 

Ordförande SWF 

http://www.whiskyworld.se/
mailto:anders.gjorling@ceol.se

