
Anmälan till 2006 års 2:a superprovning 
 

Maltwhiskydestillerier i grainwhiskydestillerier 
 

Vi kommer under 2006 att för första gången genomföra en andra superprovning. Orsaken 

till detta är dels, att vi i maj 2007 kommer att genomföra vårt  

10-årsjubileum (som också kommer att hålla en klass som motsvarar en superprovning), 

och dels att vi sedan ett antal månader har de maltwhiskyflaskor som ingår i provningen. 

Temat för denna provning är ”Maltwhiskydestillerier i grainwhiskydestillerier”. Det finns 

totalt 5 maltwhiskydestillerier som levde under en kort period, huvudsakligen mitten 1960-

talet till mitten 1970-talet, och som var en liten del i ett grainwhiskydestilleri. Flera av 

dessa har du kanske inte ens hört namnet på, och de är mycket sällsynta på marknaden. 

Genom att botanisera bl.a. i Italien och på whiskyauktioner, så har vi fått ihop ett ”startfält”  

av mycket exklusiv maltwhisky. Detta är troligen enda gången i livet du får chansen att 

prova någon av dessa whiskyn överhuvudtaget. Hos t.ex. Whisky Exchange kan man köpa 

en flaska Killyloch från samma fat som vår flaska för 25.000 kr! 

 

Maltwhisky Graindestilleri I drift Region 

Ben Wyvis Invergordon 1965-1976 Highland 

Glen Flagler Garnheath/Moffat 1965-1985 Lowland 

Killyloch Garnheath/Moffat 1965(?)-början 70-talet Lowland   

Kinclaith Strathclyde 1957-1975 Lowland 

Ladyburn Girvan 1966-1974 Lowland 

 

De maltwhiskyn (samtliga single cask) som kommer att ingå i provningen är: 

 Ben Wyvis 27Y/1972; flaska no 124 av totalt 187 

 Glen Flagler 23Y/1972; flaska no 181 av totalt 255 

 Killyloch 22Y/1972; totalt 230 flaskor 

 Kinclaith 1967 

 Ladyburn 27Y/1973 

 

Som en komplettering kommer vi också att ta med whisky från 2 av de aktuella 

grainwhiskydestillerierna, nämligen: 

 Invergordon 36Y 

 Strathclyde 24Y/1980 

 
Är Du intresserad, anmäl Dig då snarast till Per Eriksson, i första hand via mail per @smad.se 

och i andra hand via telefon 0243-13653 eller 070-4545936. Senaste anmälningsdatum är 

30 april, 2006. Provningen är begränsad till max. 45 deltagare. Först till kvarn gäller. Ev. 

gäster kan erbjudas plats om provningen vid anmälningstidens utgång inte är fulltecknad. 

 

Vad kostar då det här kalaset? Eftersom vi här har all whisky, så kan vi redan nu fastställa 

att själva provningen kostar 700 kr. En första inbetalning på 400 kr skall ske under juni 

2006.  

 

Provningen kommer att genomföras lördag 9 december 2006.  

 

Borlänge 2006-03-23 

Styrelsen SMAD 
 

 

 

 

mailto:per%20@smad.se

