
Black Bowmore – ny superprovning? 
 

I samband med besöket vid Whisky Fair i Limburg april 2007 föddes idén om en 

kommande (?) superprovning. Efter att ha fuktat läpparna på en Black Bowmore 

så väcktes omedelbart suget efter att få smaka mer. En mytisk whisky som på 

samlarmarknaden fått en prisstegring som få andra whisky. Motivet till att hålla 

en provning med alla tre Black Bowmore är att SMAD i så fall antagligen skulle 

bli först och även värst i hela världen med en Black Bowmore vertikal provning.  

 

Det finns tre olika utgåvor av denna Bowmore som alla destillerats 1964 och 

lagrats på first fill oloroso fat. Buteljering har skett 1993, 1994 resp. 1995. 

Black Bowmore är bland de allra bästa whisky som någonsin producerats i 

Skottland så idag finns det inte så många oöppnade flaskor kvar. Och vi har som 

målsättning att försöka få tag på en flaska av varje!  

 

Black Bowmore 1964  No:1  29YO  2000 flaskor 

Black Bowmore 1964  No:2 30YO  2000 flaskor 

Black Bowmore 1964 Final ed, 31YO  1812 flaskor 

 

Vi har aldrig tidigare varit så osäkra på om det går att realisera den planerade 

provningen som vid detta tillfälle. Och osäkerheten består i om vi kan få tag på 

flaskor till det pris vi räknar med. Och det kan ju tyvärr också bli så, att vi bara 

lyckas köpa en eller två. Då blir alternativet att med det som bas åstadkomma 

en bra, men något annorlunda super Bowmoreprovning jämfört med vad vi 

planerade. Iain Mccallum har lovat att komma och leda provningen om vi kan 

genomföra den på planerat sätt. 

 

Dyrt blir det också; mycket dyrare än någon provning vi tidigare genomfört. Vid 

35 deltagare räknar vi med en kostnad på 2000 kr/person resp. vid 45 deltagare 

en kostnad av 1500 kr/person. Vill du vara med på en världsunik super 

whiskyprovning? Anmäl Dig då snarast till Per Eriksson på per@smad.se alt. 

0243-136 53 eller 070-4545 936. Om Du bara är intresserad av alternativet 

med 1500 kr, så måste Du ange detta i anmälan. Inbetalning av 

provningskostnaden kommer att ske vid 3 tillfällen. Första inbetalning skall ske 

då provningen är fullbokad.  

 

Borlänge 2007-06-07 

Styrelsen SMAD 
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