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Pressmeddelande 1 september 2010 

In Flames får två egna 
buteljeringar whisky 

Ett unikt samarbete mellan två olika världar 
får whiskyvännerna och musikfansen att 
glädjas. Göteborgsbandet In Flames har fått 
två buteljeringar från det familjeägda 
destilleriet Glenfarclas i Skottland. Det är 
första gången Glenfarclas ger en artist eller 
ett band sin egen whiskybuteljering. 

In Flames är ett av Sveriges största band, 
tillika ett av världens ledande inom 
metalgenren. De har sålt mer än två 
miljoner album sedan starten 1990, förärats  

          Regeringens Exportpris, vunnit grammis tre 
gånger och fått jordbävningslarmet vid Götaälvsbron att gå vid en konsert i somras. Det senaste 
albumet “A Sense of Purpose” gick rakt in på försäljningslistans förstaplats och har tilldelats en 
guldskiva. 
Familjeägda Glenfarclas är ett av Skottlands mest respekterade destillerier. Man tror att 
verksamheten kom igång redan 1797, officiella papper säger 1836. Familjen Grant har ägt det sedan 
1865, då man köpte gården Ballindalloch för 511,19 pund. Whiskyn hålls högt bland både publik och 
konnässörer med sin tydligt sherryinfluerade smak. www.glenfarclas.co.uk 
 
- För mig är detta otroligt stort, säger 
Anders Fridén. Visst kan du köpa ett eget 
fat och tappa din egna whisky, men att få 
göra en whisky tillsammans med 
Glenfarclas, det är fan magiskt! 
 
- Anders är ett stort fan av Glenfarclas, och 
vi hade möjlighet att bjuda över honom till 
destilleriet, säger Robert Ransom, 
försäljningschef på Glenfarclas. Över ett par 
glas whisky på den lokala puben kom vi på 
idén att släppa ett par buteljeringar 
tillsammans. www.inflames.com 
      
De båda buteljeringarna lanseras i Systembolagets beställningssortiment den 1:a september i 
extremt begränsad upplaga med speciellt formgivna etiketter, som utöver bandets logotyp även 
bjuder på Göteborgs skyline.  
Glenfarclas Selection for In Flames 1973     3750 kr (70 cl) Varunr: 86417  Finns 180 flaskor 
Glenfarclas Selection for In Flames Cask 105    795 kr (70 cl) Varunr: 86703  Finns 230 flaskor 
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