
 
 

 

 

 

 

PRESSEMEDDELELSE 24. maj 2016 

 
Lagavulin 200 år: 

 

Hylder dens arv med historisk whisky 
 

Lige i tide til destilleriets 200-års jubilæum lancerer Lagavulin en whisky, der 

sigter imod at hylde dens historie. Lagavulin 8 Year Old er inspireret af de dråber, 

som whiskyjournalisten Alfred Barnard smagte for første gang i slutningen af 

1800-tallet, da han besøgte destilleriet. 

 

I år fylder Lagavulin 200 år. Destilleriet åbnede i 1816, og i dag er Lagavulin en af 

verdens mest anpriste og fejrede single malt whiskyer. Whiskyen er kendt for dens 

majestætiske duft af tørv og røg med teksturfuld smag og komplekse noter med en lang 

og sød finish. Fejringen af jubilæet begynder med lanceringen af en speciel flaske i et 

begrænset antal, en aftapning af en 8-årig Lagavulin, der er produceret for at hædre en 

af Storbritanniens mest kendte victorianske whiskyjournalister, Alfred Barnard. 

 

Alfred Barnard – den første whiskyjournalist 

I slutningen af 18-tallet kom Alfred Barnard, en af de absolut første whiskyjournalister 

til Lagavulin og smagte på en 8-årig whisky. Han beskrev den som exceptionel god og 

deklarerede, at Lagavulin var et af de få destillerier på den tid, som kunne producere en 

single malt med kvalitet. Det var ikke kun whiskyen, der var i særklasse, men også 

destilleriets omgivelser blev beskrevet som værende fantastisk smukke. Med Alfred 

Barnards egne ord: ”Nej, finere eller mere romantisk sted kunne man ikke have valgt til 

et destilleri.” 

 

Nu lancerer Lagavulin en flaske som en hyldest til Barnard med inspiration fra 

destilleriets egen historie. Flasken emmer af tidløs kvalitet og hylder den fortsatte 

produktion den dag i dag. Whiskyen kommer kun i handlen i 2016 og det i et begrænset 

antal. 

 

- Det er et specielt år for en højt elsket single malt scotch whisky, der rundt om i verden 

er anerkendt for at være den ultimative whisky fra Islay. Der er en lang række tiltag i 

løbet af året for at føre folk til Islay og ligeledes føre Islay til så mange mennesker som 

muligt fra hele verden. Vi er glade for at begynde fejringen af denne historiske 

begivenhed med den første lancering af en 8-årig whisky i mange år, siger Dr. Nick 

Morgan, direktør for Diageo Whisky Outreach.  

 



 
 

 

 

 

Praktisk information 

Lagavulin 8 Year Old er modnet på europæisk og 

amerikansk eg, og smagen er let i konsistensen og 

hylder Lagavulins karakter på en pragtfuld måde. 

Sød og røget med en voksende smagscyklus mellem 

røget bitterhed, tør og med en lang, røget og mægtig 

finish.  

 

Lagavulin 8 Year Old fås i velassorterede 

specialbutikker. 

Vejledende pris: 399 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

For yderligere information 

 Kontakt: Klaus Risom, Kommunikationsrådgiver, på mobil 29 16 59 99 

 

 

Om Diageo 

Diageo er verdens førende virksomhed inden for premium drikkevarer med et 

enestående udvalg af alkoholbrands på tværs af spiritus, øl og vin-kategorier. Disse 

mærker omfatter Johnnie Walker, Crown Royal, JεB, Buchanan’s, Windsor whisky, 

Smirnoff, Cîroc og Ketel One vodka, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray og Guinness. 

 

Diageo er en global virksomhed, hvis produkter sælges i mere end 180 lande verden 

over. Selskabet er noteret på børserne i både New York og London. For mere 

information om Diageo, dets ansatte, brands og resultater besøg www.diageo.com. Her 

vil du også finde information om Diageos omfattende indsats for at fremme et 

ansvarsfuldt alkoholforbrug. 

 

Drink responsibly. 

 

http://www.diageo.com/

