
Glenfarclas Vertikal Provning 

Robert Ransom 

                                         Föreningens 117:e provning 

 

Ja då var julen över för den här gången och vårsäsongens första provning nalkas. De whisky som 
vi skall prova kommer från ett av de få familjeägda destillerier som ännu är i drift, nämligen 
Glenfarclas. Glenfarclas är ett vackert namn, ett vackert destilleri och i sina bästa stunder en 
fullkomligt underbar whisky. Kanske rent av den allra bästa man kan hitta i Speyside. Det är ett av 
mycket få familjeägda destillerier och släkten Grant vakar minutiöst över skatterna i de många 
vackra lagerhusen. Glenfarclas är kanske det destilleri som håller hårdast i sina fat. Om det någon 
sällsynt gång sipprar ut några rara droppar till oberoende buteljerare så syns inte namnet 

Glenfarclas på etiketten. Vi har haft besök från Glenfarclas 2009 då vi genomförde en välbesökt 
superspecial provning med ett antal årgångar från den unika ”Family Casks” serien. Den gången 
gästades vi av George S Grant som är sjätte generationen i ägarfamiljen Grant. Till den här 
provningen har vi nöjet att presentera Robert Ransom, marknadsansvarig. Destilleriet firade 175 
år under 2011 varvid man släppte två olika jubileumsbuteljeringar som vi skall prova. Den ena 

(43%) har aldrig sålts i Sverige. Vi toppar med två riktiga läckerheter, nämligen två olika 40-

åringar. Glenfarclas är ofta en sällsynt skön, skälvande sherry-whisky, mörk som mahogny och 
med en ocean av smaker. 
 
Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till Per Eriksson, 
per@smad.se Betalning för gäst skall ske snarast efter meddelande om plats.  
Provande som uteblir och inte avbokar får inte tillbaka avgiften. Provningen begränsas 
till 105st deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 

Provningen leds av Robert Ransom från Glenfarclas 

 
Whisky vi ska prova är: 

 
  Glas  Egen 

rank 

Provn. 

rank 

Glenfarclas  15yo 46,0 %    

Glenfarclas 175 Anniversary 43,0 %    

Glenfarclas 175 Anniversary 53,2 %    

Glenfarclas 40yo 46,0 %    

Glenfarclas 105 60,0 %    

Glenfarclas 
 

40yo 105 
 

60,0 % 
  

   

Tid & plats: Söndagen den 5/2 kl.16.00 Domnarvsgården. Obs! Dag och plats! 

(Ingen mat serveras denna gången)   

                                                                                                                     

Pris medlem: Provning 330:-  

Pris icke medlem: Provning 430:-  

                  
 

 

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2012-01-26. 

Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vilken/vilka betalningen gäller.  
 

Välkomna önskar styrelsen. 

 

Vårens återstående program, boka in dessa datum. 
12-02-25 Årsmöte/Islay Resenärer 
12-03-02 Whiskykväll för tjejer-Whisky och mat med Janne Groth 
12-03-?? Robin Tucek-Blackadder (hoppas vi) 

12-04-21 SMAD 15-Års Jubileum 
12-05-12 Glengoyne med Stuart Hendry 

 

mailto:per@smad.se

