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PRESS RELEASE 
Sedan drygt ett år tillbaks finns företaget A Dewar Rattray representerade i Sverige. Det började 

med deras spektakulära buteljering av Single Malt Whiskyn Stronachie. Då destilleriet Stronachie 
varit stängt sedan 1928 så är det givetvis inte ”äkta” vara. Ägaren Tim Morrison hade köpt en flaska 
riktig Stronachie på auktion och smakade på den. Sedan bar det iväg ut i whiskylagren i Skottland för 
att finna en whisky med samma smakprofil. Man hittade vad man sökte och den nya Strohachie 
whiskyn var född.  

Tim Morrison som tidigare har varit delägare i Bowmore Distillery har under sina år lyckats samla 
på sig en ansenlig mängd fat med whisky. Ur denna samling börjande han buteljera några stycken 
under namnet A Dewar Rattray Cask Collection. Det visade sig vara lyckosamt och buteljeringen har 
fortsatt. Som så många andra så buteljerar utan använda sockerkulör eller kyl filtrering för att bevara 
det traditionella. Företaget A Dewar Rattray var för övrigt distributörer av Stronachie i början av 
1900-talet, så det finns en djup tradition i företaget. 

Tack vare sin tid på Bowmore så har man även 
tillgång till en mycket trevlig samling av fina fat från 
just Bowmore. Man har nu buteljerat ett helt underbart 
sherry fat från 1989. Vi på Clydesdale har lyckats 
allokera ett antal lådor för den svenska marknaden och 
som vi börjar sälja under september. I denna nyhets 

omgång ingår även buteljering av ett sherry fat Inchgower från 1980 som är ett av de bästa jag provat 
på länge. 

Listan på nya Single Malt Whisky från A Dewar Rattray som når Sverige denna höst är: 

 
Art.Nr SB Benämning cl SB pris 

70440 Bowmore, Sherry,DR,1989,17y,49.6% 70 998.00 

70463 Teaninich,DR,1976,30y,60.8% 70 1498.00 

70475 Linkwood,DR,1985,20y,60.2% 70 1134.00 

70479 Inchgower, Sherry cask,DR,1980,25y,53.2% 70 1319.00 

Alla med säljstart i Systembolagets Beställningssortiment den 1 oktober 2006. Till pubbar, barer 
och restauranger är säljstart 26 september 2006. 

Mer om A Dewar Rattray på: 

www.clydesdale.se/dewarrattray 

www.dewarrattray.com 
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