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Douglas Christianson

Mitt namn är Hans Edenwall och jag är nytillträdd sekreterare i SWF.
Jag ska försöka axla Gerty Anderssons mantel vilket inte blir en lätt uppgift!
Jag är född i Västerbotten, uppvuxen i Helsingborg och bor i Karlskrona
sedan 38 år. Jag kom hit för att vikariera i 6 mån men är fortfarande kvar och
har inte ångrat en sekund att det blev Karlskrona. När det nu också visar sig
vara en stad med många whiskyklubbar, blir det inte sämre.
Min whiskyhistoria börjar mycket försiktigt under studietiden i Lund. Då, i
skiftet 60- och 70-tal, pågick en aktiv diskussion om vilken whisky som var
bäst, Glenfiddich eller Chivas Regal. För det var ungefär vad som fanns. Lite
mer intresse blev det när min familj med hustru och fyra små barn gjorde en
bilsemester genom England, Wales och Skottland 1989. Då besökte vi
Glenfiddich distillery. Barnen höll för näsan under hela den guidade turen!
Intresset och kunskapen ökade, så när Carlskrona Malt Whisky Society
startade 1998 som Blekinges första whiskyklubb var det naturligt att delta.
Dock räckte inte tiden för styrelseuppdrag men från 2006 är jag ordförande i
klubben, Blekinges första och största. Vi har 8 provningar om året, gör vår
egen haggis till Burns night och anordnar resor till Skottland vartannat år.
Som den skottofil jag är, så åker hustrun och jag till Skottland årligen och
njuter av natur, kultur, fåglar, atlantkust och whisky! Allt från Ayr och Burns
country till Orkney- och Shetlandsöarna. Ett fantastiskt land!
Från SWF styrelse.
15 november 2014 har SWF 212 medlemsklubbar med totalt 8599 medlemmar.
Årsmötet.
Vid årsmötet 26 september valdes följande styrelse för verksamhetsåret 2014-15:
Douglas Christianson, Peter Borg, Gerty Andersson, Anders Norström, Jonas Östberg,
Sverker Ehn och Hans Edenwall.
Styrelsen har därefter konstituerat sig enligt följande:
Ordförande Douglas Christianson
Vice ordförande Peter Borg
Sekreterare Hans Edenwall
Kassör Gerty Andersson.
Övriga roller för styrelseledamöterna: IT-ansvarig: Sverker Ehn, Provningsledaransvarig:
Anders Norström, Buteljeringsansvarig: Jonas Östberg, Årets Whiskykrogansvarig: Peter
Borg, Gordon & MacPhailstipendieansvarig: Douglas Christianson, Conventiongrupp: Gerty
Andersson, Peter Borg och Anders Norström, Ansvarig för att skapa mervärde på mässorna
för SWF medlemmar: Hans Edenwall. Sverker Ehn är dessutom SWF Web-redaktör.

Styrelsen från vänster: Anders Norström, Gerty Andersson Peter Borg, Hans Edenwall,
Sverker Ehn, Jonas Östberg och undertecknad som håller i mikrofonen. Bilden är tagen på
Convention vid presentation av styrelsen. Ett fotomontage
På årsmötet togs en del frågor upp av medlemmarna där styrelsen lovade att återkomma och
det gör jag nu.
1. Årsmöte på en lördag. Styrelsen vill ha årsmöte och Convention på samma dag. Vi har
betydligt större möjligheter att få utländska deltagare på Convention om det
genomförs på en fredag. Styrelsens beslut är därför att fortsätta med årsmötet på
fredagen.
2. Årsmöte på en fredag och Convention på en lördag. Se styrelsens svar under p 1.
3. Årsmöte/Convention/Klubbkonferens samma dag. Klubbkonferenserna måste ha lokal
anknytning. Det är en erfarenhet från första klubbkonferensen, men även svaret från
övervägande delen av klubbarna på den enkät som SWF genomförde för ca ett år
sedan.
4. Fyllnadsval. Den frågan återkommer som en stadgeändring i nästa ”Extra Årsmöte”.

Årsavgift.
Styrelsen påminner om att årsavgiften till SWF skall betalas utan uppmaning enligt nedan.
Tyvärr är det alltid en hel del klubbar som av olika anledningar dröjer med betalningen.
Notera att klubb som inte betalat medlemsavgift varken får tilldelning av SWF
buteljeringarna, inte vara med vid fördelning av provningsledare, inte delta vid Convention
eller SWF utbildningar.
Årsmedlemskap är baserat på antal medlemmar i klubben.
Antal Medlemmar Årsavgift
1-9
250
10-49
450
50-99
700
> 100
900

Avgiften gäller från 1 juli till 30 juni och skall utan uppmaning betalas snarast men
absolut senast 1 november till Bankgiro:5818-5836
Det har fungerat dåligt med betalning utan påminnelse. Vi skall ta upp den här frågan i
styrelsearbetet igen. När vi tog beslutet att klubbarna skulle betala vid en viss tidpunkt utan
begäran var för att spara en massa arbete för kassören som då skickade ut betalningsavier till
alla klubbar. Vi får återkomma i detta ärende.

Buteljeringsgruppen.
När det gäller våra egna buteljeringar för 2014 så krånglar det in i det sista. Jag vill också
kraftigt betona att de förseningar som uppstått ligger helt utanför SWF kontroll.
Senaste förseningen beror på att Systembolaget inte kan leverera.
Det vi nu vet och är lovade är att Amrut kommer i januari och Arran i februari.
Vårbuteljeringen 2015 tror jag kan bli något extra., en whisky från ett gammalt Dufftowndestilleri. Om ca en vecka blir det officiellt vilken whisky det blir. När det gäller
buteljeringsgruppen så måste de ligga på framkant och de planerar redan nu för
höstbuteljeringen 2016.
På lite sikt, kanske till hösten 2015, kan ni nog genomföra era beställningar av SWF
buteljeringarna på nätet. Vi jobbar just nu på det, men det är mycket som måste klaffa bland
ettor och nollor innan vi vågar släppa möjligheten.
Tyvärr måste jag konstatera att Jonas Östberg (ansvarig för buteljeringsgruppen) har fått en
del negativa samtal och mail från SWF medlemmar de senaste månaderna. Det är tråkigt när
det blir så. Jonas lägger ner massor av timmar varje vecka helt ideellt för att få detta pussel att
gå ihop så att vi som medlemmar får bästa möjliga whisky i våra buteljeringar. Jonas har
därför satt ihop riktlinjer för SWF buteljeringar och de står SWF styrelse helt enig bakom.

Inledning och bakgrund till riktlinjerna
Whiskyförbundet växer och blir större. Både i antal klubbar och antal medlemmar, vilket är
mycket glädjande. Fördelen för buteljeringsgruppen är att vi kan lägga stora beställningar till
leverantörerna och på så sätt bli mer attraktiva. Deras vilja att släppa till bra buteljeringar ökar
om vi är många som beställer.
Svårigheten är att de inte alltid kan släppa så mycket som vi vill ha. Det gör att vi i framtiden
kommer att behöva kvotera nästan alla beställningar. För att det ska fungera och alla ska veta
vad som gäller så har vi tagit fram ett dokument med riktlinjer för beställningar av SWF
buteljeringar. Buteljeringsgruppen kommer att jobba på följande sätt:
1. Två buteljeringar per år. Målet är en vår och höst buteljering. Vi kan dock inte styra
över leverantörerna, men vår målsättning är helt klar.
2. En ska vara mer ”exklusiv”. Fatstyrka och mindre utgåva. Den andra ska vara i lite
större utgåva, till ett lite lägre pris och minsta styrka är 46 %.
3. Vi jobbar för att förse SWF medlemmar med bra och spännande buteljeringar.
4. För att få ett så rättvist system som möjligt med liten risk för feltolkning så kommer vi

strikt att jobba efter riktlinjerna som följer.
Buteljeringsgruppen SWF

2014-11-16

Riktlinjer och praxis för beställning av SWF buteljeringar.
Gäller från och med 2014-11-16


Alla beställningar är ett åtagande klubben gör gentemot SWF.



Beställningar efter utsatt datum beaktas inte. Fram till utsatt datum är det fritt fram
att justera sin beställning.



Beställningar som kommer till buteljeringsgruppen ska vara kompletta:
1: Klubbens ID. 2: Klubbens namn. 3: Önskat antal. 4: Systembolagets
butiksnummer samt adress. 5: Kontaktpersonens namn, telefon och e-post.
(Hänvisning till tidigare beställningar fungerar inte eftersom vi gör nya listor varje
gång)



Klubben ansvarar själva för att sprida information om buteljeringarna.
All kommunikation med SWF vad gäller buteljeringar går via klubbens officiella
kontaktperson. Vänd er till honom/henne så kan den personen i sin tur kontakta
buteljeringsgruppen. Vi kommer att skicka information om buteljeringarna via mail
till er klubbs officiella kontaktperson. Det kommer också att annonseras på
www.svenskawhisky.se Kontrollera där med jämna mellanrum så ni håller er
uppdaterade.



Alla beställningar av SWF buteljeringar ska ske till bottling@svenskawhisky.se. Det
fungerar inte att beställa via Facebook, andra e-postadresser eller per telefon.
Beställningar som kommer den vägen är inte giltiga.



I takt med att förbundet växer och vi blir fler klubbar som önskar buteljeringar så
kommer det i princip alltid att bli kvotering. Reglerna vid kvotering är antagna av SWF
årsmöte. Kvotering görs på följande sätt:





Klubbarna önskar 1500 flaskor totalt. SWF blir tilldelade 892 av leverantören.



892/1500=0,59 (0,59 är kvoten som multipliceras med ert önskemål)



Klubben Whiskyvännerna önskar 15 flaskor.



15*0,59=8,9=9 flaskor till er klubb av 15 önskade.



Oavsett kvotering så kommer varje klubb som gjort beställning få minst en
flaska.

Vid uthämtning på sitt respektive Systembolag ska alla flaskor hämtas på en gång.

Provningsledargruppen.
Efter höstens urladdning med 10 provningsledare på turné i våra klubbar (nytt rekord), så ser
det ut att bli lite lugnare på den fronten inför våren 2015. Vi återkommer med mer
information senare.
Vi märker tyvärr ett alltför svagt intresse från Norrlandsklubbarna för SWF provningarna. Vi
hoppas naturligtvis på ökat intresse framöver och är ännu en tid beredda att sponsra
Norrlandsprovningar.
Även Anders Norstöm (ansvarig för provningsledargruppen) får i likhet med Jonas Östberg då
och då negativa samtal och mail från SWF medlemmar. Anders och Robert Jörfalk, som
också är med i provningsledargruppen, gör ett jättejobb helt frivilligt enligt SWF riktlinjer och
det är tråkigt när de utsätts för bristande förståelse från medlemmar.

Utbildningsgruppen.
På grund av för många avhopp så tvingades vi tyvärr att ställa in den provningsledarutbildning som skulle genomförts i november. Det är något som vi verkligen beklagar. Vi gör
dock ett nytt försök för södra Sverige i början av mars och i norra Sverige i slutet av mars.
Inbjudan kommer. Finns behov i klubbarna, vilket ni gärna får tala om för oss, så kör vi gärna
ytterligare en grundutbildning hösten 2015.

Årets whiskykrog.
För första gången gavs i somras möjligheten för medlemmarna att via nätet rösta på Årets
Whiskykrog. Det upplevdes som positivt och vi kommer att utveckla röstningen något. Bl a
kommer vi att ta bort möjligheten att se aktuellt resultat. Det kan ha påverkat slutresultatet. Vi
kommer också att försöka involvera våra Whiskytidningar i processen.

Gordon&MacPhailstipendiet 2014.
Stipendiet 2014 gick till en mycket rörd och
glad Jennie Fors från Anno 2011Örnsköldsviks Whiskysällskap. Hon fick på
SWF Convention mottaga priset av Michael
Urquhart från G&M. På bilden syns även
Thomas Kuuttanen Symposion och SWF
ordförande.

Klubbkonferenser.
En första klubbkonferens är genomförd och fler följer under våren. Erfarenheterna är ännu
inte skrivna, men att kontakten med klubbar i närområdet är viktig står helt klart.

SWF-logga
Många av SWF klubbarna har på sin hemsida SWF –loggan synlig. Det är bra, men de flesta
har fel SWF-logga. Samtliga klubbar kommer att få SWF giltiga logga tillsänd.

Stadgar
Vi måste göra en mindre justering av SWF stadgar och därför kommer ett nytt ”Extra
årsmöte” att genomföras på nätet. Den här gången handlar det endast om några rader.

Tips.
Jag öppnar gärna en spalt i Kvartalsbrevet för tips om bra whiskyrelaterad verksamhet som
t ex Var köper jag bra whiskyglas? Var hittar jag pipetter? Vilken auktionssida är jättebra?
Bra B&B i närheten av destillerier o s v.
Jag kommer dock att sortera bort allt som jag uppfattar har ett kommersiellt syfte för tipsaren.

Unikt foto.

Vid Stockolm whiskymässa
samlades för första gången SWF
före detta och nuvarande
ordförande för ett gemensamt
foto.

Från vänster: Hans Lilja,
Douglas Christianson, Mattias
Johannesson och Bernt Sjödin

Convention 2014
Som vanligt var lokalen fullsatt vid SWF Convention 26 september.
Arbetsgruppen hade tagit fram ett digert program.
Som numera är brukligt så blåste Staffan Ungsgård in festen med sin säckpipa. Ett mycket
uppskattat inslag.
Innan eftermiddagens konferencier Anders Gjörling tog över så avtackade jag Bengt Carlsson
för hans år i SWF styrelse. Många är de SWF-buteljeringar som han har varit med och tagit
fram.
Anders Gjörling fick därefter presentera den första provningsrundan som bestod av Calvados,
Tamdhu, Glenlossie, Tullamore Dew, Glenlivet och Blair Athol.
Efter pausen utdelade Joint Managing Director, Michael Urquhart på Gordon & MacPhail,
stipendiet till Jennie Fors, en mycket meriterad och rörd stipendiat.
Som ordförande i SWF fick jag därefter
tillfället att avtacka Michael Urquhart för alla
de år som han och Gordon & MacPhail har
stöttat Svenska Whiskyförbundet, bland annat
med sitt stipendium.
Michael gick i pension 1 oktober. Han fick en
specialmålad tavla av SWF som vår
”förbundskonstnär” Phelicia Berggren så
vackert hade målat.

Ett par dagar efter Convention fyllde Michael 60 år och som avslutning på uppvaktningen av
Michael sjöng alla 270 Conventiondeltagarna For he is a Jolly… för en något rörd Michael.
Därefter presenterade Anders Gjörling ”Flight” nr 2 som bl a innehöll An Cnoc,
Glenglassaugh, Longrow Red, Laphroaig och Ardbeg. Ett kul och annorlunda inslag var när
Anders bad John Campbell från Laphroaig och Michael Heads från Ardbeg att betygsätta
varandras whisky.
Peter Borg har gjort en utvärdering av året Convention. Överlag mycket positiva omdömen,
men det finns en del problem som vi kommer att ta tag i till nästa Convention.
-

För många glas whisky. Vi har tagit till oss den synpunkten som kom från ganska
många deltagare. Ett positivt problem i det sammanhanget för oss är att så många
importörer vill vara med och visa upp sin whisky.

-

Rörig bordsplacering. Ja, vi håller med. Bättre skyltning och bordsansvariga är några
av de åtgärder vi funderar på just nu.

-

Kopplingen till mässan anses knölig. Vårt samarbete med mässan kommer att
fördjupas och därmed skall insläpp mm till mässan underlättas.

-

Maten var dålig. Vi har inte varit tillräckligt tydliga. Vi har historiskt alltid skrivit
middag när det i praktiken är en kall tallrik. Conventiongruppen har uppgiften att
diskutera fram bästa möjliga alternativ med restaurangen. En sak får inte glömmas.
Maten är en förutsättning för att vi kan ha Convention där.

-

Tidsplanen. Vi skall bli tydligare med att kommunicera tidsplanen.
SWF arbetsgrupp Convention är redan igång med arbetet för nästa års Convention och
målsättningen är naturligtvis att åtgärda brister och undvika nya problem och framför
allt att arbeta fram ett jättefint program.

Ny whiskybok.
Ett julklappsboktips skriven av SWF medlemmen Ingemar Giös från Gävle..

Skotsk single malt whisky en reseguide till 100 destillerier
är en lättillgänglig och praktisk bok i fickformat för dig som planerar att besöka destillerierna,
eller bara vill resa från fåtöljen. Boken inleds med en kortfattad beskrivning av
tillverkningsprocessen, men tyngdpunkten är presentationen av de 100 destillerier som
producerar single malt whisky i Skottland i dag. De presenteras med vägbeskrivning, historik,
besöksfakta och uppgifter om vid vilken ålder destilleriets olika whisky har buteljerats. En av
whiskysorterna från varje destilleri beskrivs mer ingående med färg, doft, smak och
omdömen. Boken av slutas med omfattande engelsk/svenska och svensk/engelska ordlistor.
Boken kommer i framtiden att tryckas i ny upplaga eftersom saker och ting ständigt förändras.

Från våra importörer (motsv).
Edradour
Det var en lycklig Andrew Symington, ägare till Edradour och Signatory, som i slutet av
september bjöd undertecknad och en grupp jag hade med mig på en dram av sin två timmar
tidigare buteljerade Ballechin 10 år. Whiskyn är kraftigt rökig men med en fin balans.
Alkoholhalten är 46 % och den är lagrad på både ex sherry och ex bourbonfat. Den finns på
Systembolaget med beställningsnummer 86320 och kostar 569 kr.
Andrew Symington har också bestämt sig för att bygga ett nytt destilleri på andra sidan den
lilla bäcken. Destilleriet skall vara en kopia av Edradour destilleri och produktionen skall
bestå av Ballechin maltwhisky.
Samtidigt som Andrew bjöd på whiskyn bad han också att SWF skulle ta med informationen
om Ballechin 10 år i SWF Kvartalsbrev på samma villkor som andra producenter.

REA
Edrington.
Highland Parks senaste utgåva, Dark Origins, finns nu att
köpa i flertalet Systembolagsbutiker, då efterfrågan varit så
pass stor från beställningssortimentet (artnr: 85129). Dark
Origins är lagrad på 80% first filled sherryfat och är en
hyllning till Highland Parks grundare, Magnus Eunson. I
samband med lanseringen i somras genomfördes en
äventyrlig resa i våra nordiska vikingars fotspår, som kan ses mer av här:
https://www.youtube.com/watch?v=zodFc5-Dox8&list=UUf4nyFhPKHzniHDgOubltJg

Från Highland Park vill man även lyfta fram den fjärde och sista utgåvan av serien Valhalla
Collection, Highland Park Odin, som lanseras i början av mars i Sverige. Hela vägen fram till
lanseringen kommer man kunna följa produktens väg på Instagram (#ODIN100) & Highland
Parks Facebooksida.
The Macallan släpper nu en limiterad volym av The Macallan Sienna & The
Macallan Ruby på Systembolaget. Under december kommer totalt 360
flaskor av Sienna & 120 flaskor Ruby att finnas till försäljning på
Systembolaget.

Den 4 december släpps en 12-årig exklusiv och limiterad utgåva av Laphroaig på
Systembolaget. Den unika buteljeringen är framtagen endast för den nordiska
marknaden.
Denna lagring av Laphroaig 12 YO är specifikt skapad av John
Campbell för Laphroaigs-vänner i norden. Upplagan är
limiterad och säljs i numrerade flaskor, det finns alltså ingen
utgåva som är den andra lik. Den totala nordiska upplagan är
om 1278 flaskor och 830 av dessa kommer att finnas till
försäljning på Systembolaget från och med den 4 december.
Whiskyn har lagrats på fyra olika fat, först i två sherryfat
(Butts) där den lagrades i 10 år. Därefter fick den ”gifta sig”

genom att läggas i fyra stycken förstfyllda fat (hogshead) under ytterligare två år.
Doft: Kanderade apelsinskal följs av rökighet av bränt trä från en strandeld. Detta går sedan
över i dammiga paranötter som följs av en svagt söt violett doft.
Smak: Söt och fyllig som sedan briserar till het torr aska. Marsipan träder fram och avslutas
med en kvardröjande krämig persikosmak.
Laphroaig 12 YO (10163-01) finns att köpa på Systembolaget från och med den 4 december
(webbsläpp med start kl 10.00) och priset är 699 kronor flaskan. Alkoholhalten ligger på 48 %
Finns mer info på nästa sida:

Granqvist Beverage House.
FYRA NYA WHISKYPÄRLOR!
Pearls of Scotland är en serie högkvalitativ caskstrength whisky, tappad av det oberoende
företaget Gordon & Company Ltd. Nu finns fyra nya pärlor i Systembolagets
beställningsortiment:
Auchentoshan 1998 Single Malt 16 YO Cask Strength Pearls of Scotland.
Prisvärd single malt från ett av tre klassificerade låglandsdestillerier, grundat 1823. Namnet
betyder ”fältets hörn” på gaeliska. Lagrad på ekfat i 16 år fram till september i år. Nr 84616,
pris: 995 kr.
Auchroisk 1991 Single Malt 23 YO Cask Strength Pearls of Scotland.
En mycket prisvärd single Highland malt för ett destilleri som byggdes så sent som 1974.
Auchroisk betyder ”vadstället vid den röda bäcken” på gaeliska. Lagrad på ekfat i 23 år fram
till september i år. Nr 84588, pris 1 295 kr.
Blair Athol 1991 Single Malt 23 YO Cask Strength Pearls of Scotland.
Prisvärd single Highland malt från ett destilleri med anor från 1700-talet. 95 procent av
produktionen går till blendning av Bell’s. Lagrad i begagnade amerikanska bourbonfat i 23 år
fram till september i år. Nr 84760, pris 1 295 kr.
Clynelish 1997 Single Malt 17 YO Cask Strength Pearls of Scotland. Prisvärd single
Highland malt från det enda destilleriet i Sutherland. Lagrad på ekfat i 17 år fram till
september i år. Nr 84858, pris 995 kr.
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/.
PRESENTKORT PÅ VINCONTORET – GE BORT EN UPPSKATTAD JULKLAPP!
Bjud någon du tycker om på en smakrik upplevelse på VinContoret i Tidaholm. Du
bestämmer belopp och vi slår in presentkortet i en snygg förpackning. Välkommen att köpa
din julklapp hos oss på Vulcanön. Öppet vardagar klockan 9.00 - 17.00, lunchstängt klockan
12.00 - 13.00. Vi kan även sända presentkortet med posten. Kontakta oss via e-post eller
telefon för mer information: http://tidaholm.vincontoret.se/sv/kontakta-oss.aspx.
WHISKYPROVNING OCH WHISKYPROVARKVÄLL PÅ VINCONTORET
TIDAHOLM
Lördagen den 7 mars öppnar vi en stor del av VinContoret Tidaholms imponerande whiskybar
för en provningsomgång. Vår egen lilla minimässa, där du provar de sorter du finner
intressanta. Dessutom erbjuds möjligheten att prova whisky direkt från vårt 24-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. Provningsstationerna öppnar 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..

Den sittande provningen av fem olika whiskysorter samt kvällens buffé kostar 425 kronor. Vi
startar klockan 16.00.
Om du önskar inleda kvällen 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-20150307whiskyprovning-samt-whiskyprovarkvall.aspx

Systembolaget
11 december håller Systembolaget auktion på bland annat whisky.
Se adresser nedan

http://media.auktionsverket.se/dryckerdec14/
http://magasin5.auktionsverket.se/auktion/Drycker/

Undertecknad och övriga i styrelsen för SWF önskar alla SWF medlemmar en

RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

