
Dreams of Drams 
med Anders Gjörling 

Föreningens 193:e provning 
 
Aldrig har talesättet ’Vi slår på den stora trumman’ passat bättre! Den åttonde september bjuder vi 
nämligen in er till en afton fylld av whisky och musik! Anders Gjörling kommer till Borlänge, och med 
sig har han det keltiska bandet Dreams of Drams. 
 
Anders är en verklig nestor inom svensk whiskykultur! 1989 så började han på fritiden att hålla 
whiskyprovningar och 1997 gick denna fritidssyssla över till ett heltidsjobb. Under åren så började han 
också att skriva artiklar och reportage för Livets Goda och Whisky & Bourbon. 2008 blev Anders, 
som en av få svenskar, också invald i den anrika skotska organisationen Keepers of the Quaich. 
 
Fascinationen av skotsk whisky grundar sig i hans stora musikintresse! Som ung trumslagare så var 
han med och bildade Sveriges första säckpipeband, The Thistle Pipe Band (idag Stockholm 
Caledonia Pipe Band). Ur detta så skapades också ett folkmusikband, The Corbies, där Anders var 
sångare och gitarrist. The Corbies var ett aktivt band som spelade in fem skivor och spelade på alla de 
stora scenerna i Sverige. De reste också flera gånger till Skottland för konserter och på dessa resor så 
vidgades hans intresse för skotsk kultur och nu tändes intresset även för whisky! 
 
Tillsammans med två av originalmedlemmarna, Bo Lindberg och Mårten Smith, ur The Corbies så 
startade Anders 2012 den trio som besöker oss denna kväll, nämligen Dreams of Drams. Trion har 
lyckats fånga den keltiska glöden och levererar denna med hjälp av femton olika instrument! 
 
Under kvällen kommer vi att få njuta av fantastisk whisky och utomordentlig underhållning som 
kommer att ta oss tillbaka till den skotska myllan! Missa inte denna kväll! 
 
Provningen leds av: Anders Gjörling och Dreams of Drams 
 
Den whisky vi ska prova är:   Glas Egen 

rank 
Provn. 
rank 

BOX ’SMAD’ fat 476 Bourbon orökt - 63,2%    
BOX ’SMAD’ fat 477 Bourbon rökt - 62,8%    
BOX ’SMAD’ fat 481 Sherry rökt - 60,9%    
Talisker Port Ruighe - 45,8%    
Dailuaine Raw Cask no 7537 1996 Black Adder 21yo 56,7%    
Glenallachie 10yo 2007 Adelphi 10yo 64,7%    
BenRiach 21yo 21yo 46,0%    
Glen Scotia Victoriana - 54,8%    

 
Tid & plats: lördag den 8/9 KL: 16:00 Domnarvsgården, Borlänge 
 
Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till gast@smad.se Om gästen 
får plats till provningen, meddelas detta via mail. Betalning för gäst skall därefter ske snarast. 
Provande som uteblir och inte avbokar får inte tillbaka avgiften samt att whiskyn anses vara 
förbrukad. Provningen begränsas till 105 deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas 
som anmälningsdag, ange vilken provning du betalar för samt vem du betalar för! 
 
Efter provningen serveras: Förrätt: Rödbetssallad med Chevré. Varmrätt: Grillad kalv med pesto, 
kronärtskocka, tomatskum samt bakad potatis. Kaffe och chokladtryffel med blåbär. 
                                                                                                               
Pris medlem: Provning 295:- Provning och mat 545:- (exkl dryck till maten) 
Pris icke medlem: Provning 375:- Provning och mat 625:- (exkl dryck till maten) 
Pris enbart matgäst: 250:-  
 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2018-08-24 
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  
 
 
 

Välkomna önskar styrelsen! 
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