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Förbundet representerar idag 215 klubbar med ca 8800 enskilda medlemmar, en fortsatt ökning. 

 

Bästa klubbmedlemmar 

Sommaren är fortfarande i full blom och whiskyaktiviteterna har till synes vilat under ytan 

Men bakom kulisserna händer det en hel del som tar vår tid i anspråk mellan en och annan dram i hängmattan. 

Convention 

Convention vid Nackamässan den 30 september närmar sig. Som vanligt kan vi vänta oss den årliga 

megaprovningen av nyheter från whisky-branschen sammanvävt med utdelning av olika utmärkelser. 

En fantastisk eftermiddag med musik och whiskyprovning i förbundets regi och därefter ett besök på Stockholm 

Beer and Whisky Festlival under deras 25 års jubileum. 

- Anders Gjörling är åter konferencié 

- Whiskyprovning  6 + 6 + 1 

- Skottar presenterar whiskyn och diskuterar på scen 

- Dreams of Drams underhåller mellan provningarna 

- Eget ”SWF-års-glas” till alla deltagare har blivit en tradition 

- Utdelning av pris för årets whiskykrog 

- Utdelning av Stipendium 

- Vi avslutar med en enkel matbit och sedan är det fritt inträde till Stockholm Beer & Whisky Festival. 

Anmälningarna har strömmat in och vi närmar oss snabbt maxantalet. Fram till 20 augusti är det fritt fram att 

anmäla klubbens deltagande. Fram till nu så har vi 28 klubbar som anmält sig, förra året deltog 39 klubbar 

 

 
Convention 2015 



 

 

Årsmöte 

Strax innan Convention genomför vi det årliga årsmötet där en delegat per klubb är välkommen. 

Handlingar till årsmötet presenteras senast 30 augusti.   

Utöver traditionella årsmötesärenden har vi några pågående stadgejusteringar som pågår i denna stund. 

 

Vi utlyste dessutom ett extra årsmöte i mitten av juni för att kunna hantera stadgefrågorna tidseffektivt då det 

krävs två årsmöten för en förändring av stadgar.  

Tiden har nu med råge gått ut för att debattera föreslagna förändringar och ett skarpt förslag läggs i separat 

utskick till klubbarna för beslut. De synpunkter som inkommit är sammanställda och läggs ut på hemsidan samt 

skickas även separat till klubbarna. Några av förändringarna är av kosmetisk karaktär som det nu beslutas om för 

andra gången.  

 

De förslag som är inne på sin första omgång i beslutsprocess är mer signifikanta. Ett av förslagen  är att i 

stadgarna öppna för ett branschmedlemskap i syfte att skapa närmare relation med whiskyindustrin, dess 

generalagenter och representanter. Frågan har väckt en del debatt som grundar sig i en rädsla att få en 

kommersiell beroendeställning. Debatten pågår och det är knappast möjligt att avgöra den frågan i detta extra 

årsmöte, vi hänskjuter därför den frågan till ordinarie årsmöte. 

 

Ytterligare ett förslag syftar till att ta bort bindningen mellan Convention och årsmöte. Bakgrunden till detta 

förslag är att vi önskar större flexibilitet var man förlägger Convention. Vi vill inte vara knutna till just 

Nackamässan samt att vi vill skapa utrymme för att kunna lägga årsmötet på andra platser och i andra former. 

Detta förslag har i princip endast fått positiva kommentarer.  

Whiskykrog 
 

5 augusti startar omröstningen för årets Whiskykrog på nätet. Vi har senarelagt omröstningen till efter juli så vi 

skall få en tajtare röstningsprocess som når ett klimax lagom till Convention. Listan över röstningsbara 

Whiskykrogar omfattar dr krogar som nominerats av förbundets klubbar och som efter utvärdering i styrelsen 

bedömts ha en standard som motiverar deltagandet i omröstningen. I enlighet med tidigare beslut ingår 

automatiskt tidigare vinnare av priset ”Årets Whiskykrog” i omröstningen, såvida inte krogen upphört eller 

förändrat sin verksamhet på ett sätt som förhindrar deltagande. Omröstningen sker på nätet och är öppen för alla 

whiskyintresserade. Varje dator kan bara rösta en gång (per IP-adress). Förbundets styrelse har utslagsröst. 

 

Nominerade kandidater  

 
Spirit of Hven Backafallsbyn 
Mjölby Stadshotell 
Gustav Grill & Bar, Sälen 

Churchill Arms, Stockholm 

Tidigare diplomerade kandidater 
 
2015: Ardbeg Emabassy, Stockhom 
2014: The Fox & Anchor, Karlskrona 
2013: Brygghuset Fiskebäckskil 
2012: Bishop Arms, Gustav Adolfs torg, Malmö  
2011: Saddle & Sabre, Stockholm  
2010: Dalwhinnie, Östersund  
2009: Akkurat, Stockholm  
2008: The Bishop Arms, Örebro  
2007: Friiberghs Herrgård, Uppland  
2006: Bredaryds Wärdshus, Småland  
2005: Hotell Skansen, Öland 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Spirit_of_Hven_Backafallsbyn


 

 

Stipendium 

Vi har årligen ett resestipendium för personer som utmärkt sig i whiskysammanhang. 
 
Symposion med Thomas och Valdemar Kuttannen i spetsen har varit trogna sponsorer till förbundet och kommer 
även i år att dela ut ett stipendium under Convention. Vi uppmanar nu alla klubbar att rekommendera kandidater. 
Gör en skriftlig motivation och skicka till SWF styrelse. Det är även möjligt för enskilda klubbmedlemmar att 
nominera sig själv med en egen skrivelse. Bedömningsgrunden är i vilken utsträckning man varit betydelsefull för 
whiskyintresset i Sverige, lokalt, regionalt eller nationellt. 
 

Buteljering 

Alla borde vid det här laget fått sin Ballechin Nr-23  från Edradour, enbart positiva omdömen så här långt. 

Ni bör alla dessutom fått erbjudandet om SWF-buteljering Nr 24, en spännande lite annorlunda buteljering från 

John Glaser på Compass Box. Läs information från Buteljeringsgruppen för mer information. All beställning via 

klubbens representant. 

 

Det skulle vara intressant att höra hur många som har samlat på SWF buteljeringarna från start till dags datum, 

eller möjligen från Nr 2 eller Nr3 då det var lite speciella flaskor i början som kanske varit svårare att ställa på 

hyllan. Majla gärna och berätta om ni har en lång obruten serie. ordf@svenskawhisky.se 

Utbildning 

Sedan förra kvartalsbrevet har vi genomfört ytterligare en utbildningsinsats. Den 3-4 juni samlades 9 st 

informationshungriga SWF’are på Hven för den andra provningsledarutbildningen i SWFs regi. 

Spirit of Hven - Backafallsbyn var värd för denna utbildningsomgång och i samklang med våra ambitioner så ingick 

ett utbildningsmoment i produktionsmiljö. Se nedan ett lite ovanligt ”rygg”-gruppfoto där deltagarna lyssnar till 

Henric Molin som delade med sig av sina erfarenheter och kunskap. Hela arrangemanget på Hven var mycket 

lyckat med god mat, bra boende, utmärkta lokaler och utbildningsarrangemang.  

 

Deltagrana: Klaus Bitschnau Eskilstuna Whiskykultur, Johan Strömberg Rimforsa WS, Johan Hellström Åkersberga WI, 

Berith Larsson Midgirls Lysekil, Hans Edmén Y-town Whisky Virgins Ystad, Hans Hedlund Smoking Barrels Katrineholm, 

Bengt Dahl Small Town Söderköping, Leif Edvinsson Telge WS Södertälje, Mikael Arvidsson Sundets Droppar Helsingborg 

  
Nästa utbildningstillfälle är en steg 1 utbildning för klubbens utbildningsledare, max två per klubb.  

Kursen hålls på Vesterlunds krog i Nyköping den 15-16 oktober. 

Övernattning är förbokat på Hotell Blommenhof på gångavstånd för de som så önskar. 

kontakt via  utbildning@svenskawhisky.se 

mailto:ordf@svenskawhisky.se
mailto:utbildning@svenskawhisky.se


 

Klubbar 
Under året har 11 klubbar tillkommit varav 2 klubbar är tämligen stora, Enecopia Whisky Academi i Enköping och 

Tomelilla Whiskyklubb knappt två mil norr om Ystad som båda har mer än 100 medlemmar. Naturligtvis 

är alla lika välkomna och vi kan skönja ytterligare en ”tjej-kubb” i Malmö vilket gläder oss.  

 

Pennybridge Whisky Society 6 Örebro 

BOX Whiskysällskap 18 Bjärtrå (Kramfors) 

Kungsbacka Whisky Sällskap 25 Kungsbacka 

Enecopia Whisky Academi 110 Enköping 

21:ans Whiskysällskap 5 Borås 

4734 Whisky Experience 23 Linköping 

Lady Beatha 26 Malmö 

Motala Sweden Whisky Society 27 Motala 

Maconomen 6 Kungsbacka 

Credovita Malt Whisky Society 9 Helsingborg 

Tomelilla Whiskyklubb 132 Tomelilla (Ystad) 

 

 Vi har dessutom ca tio klubbar som vi tyvärr tappat kontakten med och som inte betalat medlemsavgift under 

senaste åren. Dessa kommer att strykas om vi inte lyckas återupprätta kontakten innan nästa årsmöte. 

Känner du på dig att tillhör en sådan så hör av er. 

Pins 
 

Med tanke på alla ny klubbar och dess medlemmar är det på sin plats 

 

att påminna om vår PINs 

Beställ via klubbens representant. Kostnad  25 kr/styck 

eller uppge klubb och maila ordf@svenskawhisky.se 

 

Mässdatum 

 

 

Se nedan nyheter och aktuellt från våra importörer, agenter och sponsorer 

mailto:ordf@svenskawhisky.se


 

 

 

 

 

Nikka Super Revival – Taketsurus kärleksförklaring 
 
Masataka Taketsuru är inte bara den japanska whiskyns fader. Han var också en av sin tids skickligaste 
och mest smaksäkra blenders. Det var han som satte den kvalitetsstämpel på  
japansk whisky som alltjämt lyser över världen.  
 

 

Masataka Taketsuru tillbringade ett par år i Skottland 
under det tidiga 1900-talet. Där arbetade han vid malt- 
och graindestillerier, som Moffat, Longmorn och 
Hazelburn.  
Med sig hem hade han inte bara gedigna kunskaper, 
han hade också funnit kärleken. Hon var en skotsk 
lassie, Rita Cowan, som han gifte sig med i hemlighet på 
ett kommunkontor.  
Rita kom att få en mycket stor betydelse för Taketsuru. 
När motgångarna kom med depressionsår, krig och 
bomberna över Hiroshima och Nagasaki, var det hon 
som fick sin make att fortsätta. 

 

Ljuvliga sommar 

tre nyheter som gör sommaren extra solig 

Lagom till semestern lanserade vi tre sensationella drycker från Japan, Skottland 

respektive Frankrike,  

Med den hälsningen vill vi önska en riktigt trevlig sommar! 



 

 
När Rita gick ur tiden i januari 1961 ville en förkrossad Masataka Taketsuru hedra sin livskamrat. Han 
valde mycket noggrant ut vällagrade singel- och grainwhiskysorter och komponerade en Super Nikka. 
Han gick också till en av Japans främsta juvelerare och bad honom designa flaska och förpackning. 
Whiskyn lanserades 1962. Idag finns endast några enstaka kända flaskor hos de främsta samlarna i 
Japan. 
Nyligen köpte Nikka en av de rara flaskorna Super Nikka från en privat samlare i Tokyo. Deras främsta 
blenders tog sig an flaskan i laboratoriet för att försöka förstå receptet och återskapa Taketsurus 
original. Med hjälp av kemister och med japansk noggrannhet tog de också hänsyn till det som hänt 
under dryga 50 år på flaskan, så kallad Old Bottle Effects. 
Nu är Nikka Super Revival färdig att möta whiskyvärlden. 
Utgåvan lanseras den 8 juli i en elegant "originalförpackning" 
med kartong. Priset är synnerligen angenämt: 549 kronor. 
Nikka Super Revival är en premium blend av allra yttersta 
klass, ett mästerstycke i blandningskonst där vare sig 
sherryfat eller bourbonfat har sparats för att nå fram till 
målet. 40 procent av den ingående malten är lättrökt och 
kommer från Yoichi, huvuddelen yngre fat, men vissa upp till 
20 år gamla. 70 procent av faten är lättrostade sherryfat.  Det 
är en något tyngre och oljigare whisky än vad vi vanligen 
förknippar Nikka med. Doften är kryddig och kraftfull med 
inslag av mandel och rostade valnötter. I smaken kommer 
citrus, dragon, örter och en behaglig ekig sherryton. 
 

Nr 20216: Super Nikka Revival Limited, 43%, 549 kr. 

Beställningsbar samt på hyllorna i vinkällarbutikerna och ytterligare några butiker. 

 

Strathmill 2000 – arbetshästen från Keith 

Keith är en av de berömda destilleristäderna i Speyside. Utmed River Isla som rinner genom den lilla 
staden har det legat många destillerier, såväl lagliga som mindre lagliga. Idag finns tre destillerier i 
staden. Det minsta, Strathisla, lockar enorma mängder besökare, men till den verkliga arbetshästen 
Strathmill hittar mycket få. 
 
Det är synd, destilleriet är med sina dubbla pagoder och grönskimrade 
fasader mycket vackert och whiskyn man tillverkat i snart 200 år är 
magnifik. Strathmill har inget besökscenter, buteljerar ytterst sällan 
någon singelmalt, ligger lågt under radarn och gör sin malt i tystnad till 
Diageos världsberömda blendwhiskies som J&B och en lång rad andra. 
 
Som vanligt är det till skattkamrarna hos Gordon & MacPhail man måste 
bege sig om man vill uppleva den ovanliga och spännande whiskyn. Nu 
har familjen Urquhart med Ewen Macintosh i spetsen valt ut en Strathmill 
från år 2000 och buteljerat den på nya husstyrkan 46 procent. Just den 
här bourbonlagrade skönheten utsågs till bästa skotska whisky 11–16 år i 
Jim Murrays Whisky Bible 2016. 
 
  
Nr 20218: Strathmill Connoisseurs Choice, Gordon & MacPhail, 46%, 910 kr 



 

Mästerlig cognac från trollkarlen Fillioux 
Från den gyllene triangeln, cognacsvärldens mest prestigefulla lustgård, kommer en ny storlagen 
cognac från familjen Fillioux i Domain de La Pouyade i Grand Champagne. Fillioux är en av de 
mindre producenterna och de buteljerar inga stora mängder, det sägs rent av att Pascal Fillioux 
har så svårt att skiljas från sina fat att han helt enkelt inte vill buteljera dem. Ändå är Fillioux 
huscognacen hos en lång rad av världens allra främsta toppkrogar, som The Fat Duck, Gordon 
Ramsays restauranger och Michelinpalats över hela världen. 
Balzac är inte bara namnet på en av världslitteraturens stora giganter, det är också en klassisk 
druvsort som numera går under namnet mourvèdre. I Balzac XO används uteslutande denna 
druva. Honore de Balzac var känd för att arbeta dygnet runt och precis detsamma brukar sägas 
om Pascal Fillioux, som lär tillbringa dag som natt i sina källare. 
 
Nu har han valt att släppa ifrån sig en XO, alltså en blandning av cognacsfat i åldrar upp till 35 år. 
Smaknoterna ger oss julkryddor, russin, vanilj, apelsinskal, marsipan och en lång härlig limousin-
ek, något annat duger inte åt Pascal Fillioux. 
  
 

Nr 11546: Jean Fillioux Balzac XO, 40%, 829 kr 

Beställningsbar på systembolaget.se samt i vinkällarbutikerna 

 

 

En hälsning från Mickey Heads på Ardbeg 

 

Dear Committee Membes 

 

In the clear light of day, let’s look back and remember Ardbeg Night. And what a night it was! All 

around the world, people smuggled themselves, friends and even pets into Ardbeg Night events.  

 

In Germany, Committee Members decoded secret messages to release a shipment of Ardbeg Dark 

Cove aboard a boat. In Taiwan, folk were smuggled onto an island to celebrate. While in the UK, 

tales of smuggling on Islay were revealed by candlelight and over a dram of Ardbeg Dark Cove. 

 

I hope you managed to secure your bottle of Ardbeg Dark Cove and hide it well. Thanks to everyone 

for revealing their dark side this year...  

 

 

         Slàinte! 

         Mickey Heads 

            
         Committee Chairman  

                

http://click.committee.ardbeg.com/?qs=cb48121f3fb761da1bacb92730d9c960871adb2ed379f1003a95c57cccab3c5ad9fa256d02fe5253


 

 

 

Hej whiskyvänner! 

Jag har besökt flera av era klubbar under de senaste åren eller träffat många av er under mässorna i min roll 

som Whisky Brand Ambassador på Pernod Ricard Sweden.  Nu när ni sitter med planeringen inför nästa 

säsong så får ni gärna kontakta mig och boka en provning. Ni betalar inget för att få ett besök av mig 

(arbetstid/omkostnader) och tillsammans kommer vi överens om passande tema och uppställning.  Pernod 

Ricard har en bred whiskyportfölj som bl.a. innehåller The Glenlivet, Aberlour, Strathisla, Longmorn, 

Jameson, Redbreast, Ballantine’s, Chivas Regal m.fl. och dessa är några teman som jag brukar köra: 

"The Glenlivet" 

The Glenlivet brukar lyftas fram som en utgångspunkt för maltwhisky från Speyside. Här presenteras 

historien om lönnbrännare, smugglare och hur The Glenlivet bröt ny mark. Vi testar olika buteljeringar från 

denna klassiska producent, diskuterar skillnader dem emellan och vilka faktorer som påverkar whiskyns 

smak och karaktär. Vi pratar om fattyper, Speysides dominant ställning inom skotsk whiskyproduktion samt 

reder upp bland många av de begrepp som omgärdar denna ädla dryck. En klassisk vertikalprovningen med 

bra bredd. 

 ”Pearls of Speyside” 

Speyside är den skotska whiskyregionen med störst antal destillerier och är mycket tongivande i den 

skotska whiskyproduktionen. Under denna provning diskuterar vi ”speysidestilen”, områdets historia och 

karaktär med utgångspunkt i klassiska The Glenlivet som sedan sedan jämförs med underbar whisky från 

andra destillerier ex. Aberlour och Longmorn. Provningen ger en mycket bra bredd av olika fattyper, 

destillat-stilar, alkoholstyrkor etc.  

“En värld av whisky – från Speyside till Kentucky” 

Här breddar vi whiskyhistorien och diskuterar skillnader och likheter mellan irländsk, skotsk och 

amerikansk whisky. Här fokuserar vi inte bara på skotsk single malt utan går också igenom fina irländare, 

skotska premium blends och bourbon från USA.  

 

Provningarna anpassas givetvis efter er klubbs önskemål och lämpar 

de sig både för nybörjare och erfarna whiskyentusiaster.  

Har jag besökt er tidigare?  

Boka gärna in återbesök med annat innehåll. 

Välkommen att kontakta mig!  

Olof Noreus, Whisky Brand Ambassador, Pernod Ricard Sweden 

olof.noreus@triggur.com  

 

mailto:olof.noreus@triggur.com


 

Folke Andersson 
Folke Andersson är idag en av Sveriges mest kända dryckesprofiler.  

Skaparen bakom maltwhisky-serien Part Nan Angelen och 

Grönstedts konjak har en lång karriär inom dryckesvärlden som 

började redan 1974. En provning med Folke är en stor 

underhållning och njutning precis som den whisky och konjak han 

skapat.  Med en lång erfarenhet ett vältränat luktsinne och god 

känsla för kvalitet är det en ynnest att ha Folke som 

provningsledare. 

Under oktober kommer Folke att besöka ett antal klubba och 

presentera sina produkter. 

 
PNA 12  Glen Scotia 1991 
PNA 13  Deanston 1996 
PNA 14  Littlemill 1992 
PNA 15  Glen Keith 1996 
PNA 16  Glen Burgie 1995 
PNA 17  Allt-a-Bhainne 1995 - Nyhet 2016 
PDA 01  XO Cognac 

 

 

 

 

 
Adelphi  
----------------------------------------------------------  
I juni så släppte vi ett gäng med mycket trevliga buteljeringar  
från Adelphi. Flera av dessa tog slut direkt, vilket vi anande.  
 
Nu släpper vi den nya batchen av deras uppskattade Glenborrodale.  
Du hittar den på hyllorna hos några av butikerna och kan annars  
beställas till just din butik om du är snabb. Endast 114 flaskor  
finns. Dom släpps 8 juli i det Tillfälliga Sortimentet.  
 
 
20217 Glenborrodale Batch 2,ADP,8y,46.0% 698:-  
 
 



 

 
 
Canadian Whisky  
  
Blev glad när jag hittade ett antal lådor av något som jag trodde  
hade tagit slut, men det visade sig att dom aldrig hade släppts.  
Det är rye whisky som är producerad på Glenora Distillery  
i Nova Scotia i Kanada. Det är den stora amerikanska importören  
Preiss som låtit buteljera dom under sin etikett Hirsch.  
Alla tre släpps i Beställnings Sortimentet 1 juli.  
 
86806 Hirsch Canadian Rye,CWH,8y,43.0% 797:-  
85048 Hirsch Canadian Rye,CWH,12y,43.0% 959:-  
85512 Hirsch Canadian Rye,CWH,20y,43.0% 1079:-  
 
 
Bourbon  
  
I USA är det vanligt att man köper upp lagrad Bourbon och gör sin  
egen buetljering av olika fat, en Blended Bourbon skulle man kunna  
säga. Så även med denna annars så anonyma Burboun. 3 år gammal är  
den och trots allt smakar den riktigt bra. Med ett namn som passar  
i en gammal västernfilm så blir man ändå lite nostalgisk.  
Den släpps i Beställnings Sortimentet 1 juli.  
86733 Buffalo Bill,AWH,3y,40.0% 438:-  
 
 
Vi kan lova att augusti kommer att bli en mycket trevlig månad med massor av roliga  
nyheter. Whisky av bästa sort och romsorter som är helt fantastiska.  
 
Annars så blir det väl lite sköna drinkar i sommar, baserade på rom eller gin.  
Må så gott och må solen värma er!  
 

Sláinte 

Thomas Sundblom 

 

 

                                                                                           Mer Provningsmöjligheter för klubbarna 

 

Vi erbjuder whiskyprovningar för whiskyklubbar, 

privatpersoner och företag?  

 

Vår whiskyambassadör Christian Ingerhed 

ställer gärna upp vid förfrågningar.  

Kontakta gärna Christian för att få veta mer 

telefonnummer 070 322 29 77.   



 

 
 

  

 

Edrington önskar en härlig sommar med förslag på Naked & Famous 
En härlig twist på både sour och sommar. 

 

 

Alla vet vad som ska drickas till sillen, men många är kluvna inför valet av välkomstdrink. 

Vår lösning på problemet är ett härligt sommarbål  

Alla kan göra en bål och det bästa av allt är att det går att förbereda, så kan du koncentrera dig på att ha trevligt 

under själva firandet! Plocka fram mormors gamla punchskål, din nya glasdispenser eller den trogna karaffen. 

Receptet innehåller The Naked Grouse, en whisky som tack vare lagringen på sherryfat har en lite sötare 

smakprofil som passar perfekt i drinkar. Överraska dina gäster med en nya smaker! 

NAKED & FAMOUS 

Skapad av Sveriges bästa bartender*, Johan Evers och är redan en stockholmsklassiker 

Denna cocktail associeras med den populära sour-familjen, men innehåller en liten twist.  

För den mindre erfarne drinkfantasten är detta en kittlande nyskapelse medan den trogne 

whisky sour-konsumenten kommer upptäcka nya nivåer i smakbilden.  

INRGEDIENSER 

4 cl The Naked Grouse  (40%) 

1 cl Noilly Prat  (10%) 

3 cl Citronjuice  (30%) 

2 cl Honungssirap (20%)  (blanda ut honung med lite vatten) 

Ett knippe mynta  

2 stänk Angostura Bitter 

Blanda alla ingredienser i en shaker. Addera is, skaka och sila bort myntan 

 

Trevlig fortsättning på sommaren ! 

 



 

 

Lagom till destilleriets 200-års jubileum släpper Lagavulin en historisk whisky som syftar till att hylla dess 

historia. Lagavulin 8 Year Old är inspirerad av de droppar som whiskyjournalisten Alfred 

Barnard smakade för första gången i slutet på 1800-talet när han besökte destilleriet. 

I år fyller Lagavulin 200 år. Destilleriet öppnade år 1816 och idag är Lagavulin en av världens 

mest uppskattade och hyllade single malt whiskys. Whiskyn är känd för sin majestätiska doft 

av torv och rök, med en texturerad smak och komplexa noter med lång och söt finish. 

Firandet av jubiléet börjar med lanseringen av en speciell flaska i begränsad upplaga, en 

buteljering av en 8-årig Lagavulin, framtagen för att hedra Storbritanniens mest kända 

viktorianska whiskyjournalister, Alfred Barnard. 

Alfred Barnard – den första whiskyjournalisten 

Sent på 1880-talet kom Alfred Barnard, en av de absolut första whiskyjournalistena till 

Lagavulin och smakade på en 8-årig whisky. Han beskrev den som exceptionellt god och 

deklarerade att Lagavulin var ett av de få destillerier på den tiden som kunde producera en 

single malt med kvalité. Inte bara var drycken i en egen klass, destilleriets plats beskrevs 

också som häpnadsväckande vacker. För att citera Alfred Barnard; ”nej, finare eller mer 

romantisk plats kunde inte ha valts för ett destilleri." 

Nu i år släpper Lagavulin en flaska som hyllning till Barnard med inspiration från destilleriets 

egna historia. Flaskan andas tidlös kvalité och hyllar den fortsatta produktionen än idag. 

Whiskyn kommer endast ges ut under 2016 i en begränsad upplaga.  

-"Detta är ett speciellt år för en mycket älskad Single Malt Scotch Whisky, högaktad runt om i världen som den 

ultimata whiskyn från Islay. Det finns en mängd planer för hela året för att föra människor till Islay och föra Islay 

till så många människor från hela världen som möjligt. Vi är glada att börja firandet för denna historiska händelse 

med lanseringen av den första 8-åriga Lagavulin på många år," säger Dr Nick Morgan, Chef på Diageo Whisky 

Outreach.  

Praktisk information 

Lagavulin 8 Year Old har mognat på europeisk och amerikansk ek och smaken är lätt i konsistensen och hyllar 

Lagavulins karaktär på ett praktfullt sätt. Söt och rökig med en växande smakcykel mellan rökig bitterhet, torka 

och med en lång, rökig och mäktig finish.  

Lagavulin 8 Year Old finns på systembolaget    Artikelnummer: 40480      Pris: 539 kr. 
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