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PRESS RELEASE 
 

Långt ut på Skottlands västkust ligger ön Skye, kanske mest känd för ett 
destilleri som ligger där. På sydkusten av Skye håller en äldre herre vid namn 
Sir Iain Noble hus. Sir Iain har alttid vurmat för det gaeliska och Skye. Det är 
nu rätt länge sedan (1976) han startade sitt företag Pràban na Linne, mera 
känt som Gaelic Whiskies. Ett av skälen till sitt företag är att ordna 
arbetsplatsen på ön, men i gengäld ställde han lite krav; den som skall jobba 
på Pràban skall kunna tala flytande gaeliska vilket är det officiella språket i 
företaget.  

Sir Iain har även planer på att starta ett litet destilleri i 
närheten som skall heta Toravaig (Torsvik!). Hur det går med 
dessa planer är ännu okänt.  

Clydesdale har länge haft whiskyn från Sir Iains företag i sitt 
sortiment. Men nu tas nya tag igen efter att man återgått från de 
gamla svarta flaskorna till vanliga klassiska flaskor. 

Storsäljaren är Té Bheag (Uttalas Chey vek). En blend med 
tydlig karaktär från de västra öarna. Té Bheag var troligen den 
första blended whiskyn som inte kyl-filtrerades i modern tid. 
Detta har gjort att den fått goda framgångar. Namnet Té Bheag 
betyder ”den lilla damen”. 

I serien finns även 3 årgångar av Blended Malt Whisky. 8, 12 
och 21 år.  Namnet på denna helmalts whisky är Poit Dhubh 
(Potch goo’) vilket betyder ”black still” på engelska, eller något i still med ”hembränningsapparat” på 
svenska.  

Pràban na Linne betyder för övrigt ”smugglarens ställe vid Sleat sundet”. 

Dessa gamla sorter i nya kläder finns nu på Systembolagets Beställningssortiment från och med 2 
februari 2009. 

 

  

 

 

Mer om Gaelic Whiskies och bilder på: 

www.clydesdale.se/praban 

Thomas Sundblom 

Art.Nr SB Benämning SB pris 

86681 Té Bheag,GAE,40.0% 431.00 

86537 Poit Dhubh,GAE,8y,43.0% 539.00 

86679 Poit Dhubh,GAE,12y,43.0% 589.00 

86680 Poit Dhubh,GAE,21y,43.0% 949.00 


