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Pressmeddelande i augusti 2010  
Jack Daniel’s 160 år  
 

I september i år är det 160 år sedan grundaren av Jack 
Daniel’s, Jasper Newton "Jack" Daniel föddes. Detta firar  
Jack Daniel Distillery med en exklusiv, minnesflaska i 
begränsad upplaga. Mr Jack’s 160th Birthday. Denna 
minnesutgåva av Jack kommer endast att säljas i september. 
Endast 1200 flaskor kommer till Sverige. 
Jack Daniel’s är världens mest sålda amerikanska whiskey, 
finns idag i mer än 135 länder. 
 

Jasper Newton Daniel föddes vid Lynchburg i september 
1850, ett av 13 barn. Ingen vet det exakta datumet eftersom 
all dokumentation gick förlorat i en brand så firandet varar 
hela september månad. Vid sju års ålder blev han föräldralös, 
när han var tretton år tog han över ett bränneri i Lynchburg 
med benägen hjälp av prästen i församlingen och när han var 
sexton registrerade han Jack Daniel’s Distillery. I sanning en 
entreprenör. 
 

"Jack Daniel är en ikon, känd och älskad världen över, och 
varje år under september hedrar vi honom genom att fira hans 
födelsedag en hel vecka" säger Master Distiller Jeff Arnett. 
”Till 160-årsdagen firar vi i en månad och har gjort en unik 
minnesflaska för samlare och kunder som själva vill fira Jack. 
Varje flaska har ett unikt referensnummer som gör det möjligt 
att registrera sin flaska på JackDaniels.com "  
 

Mr Jack’s 160th Birthday-flaska kommer med all säkerhet att 
få en hedersplats i både barer och barskåp världen över, 
elegant förpackad i en fyrkantig svart flaska, dekorerad med 
röda accenter och grå metallic folie. 

 

Firas över hela världen 
Under hela sitt liv älskade Jack en bra fest och allt tyder på att 
han skulle ha uppskattat en hel månad av fester för hans 
födelsedag. Jeff Arnett tycker vi ska höja ett glas för Mr Jack 
med: “Here’s to Mr. Jack, 160 years old and still out in the bars 
every night”.  
 

Mr Jack’s 160th Birthday lanseras i Systembolagets 
beställningssortiment den 1 september. Pris: 329 kr (70 cl). 
Varunr: 86318-1. Går att beställa på Systembolaget och via 
www.philipsonsoderberg.se 
För mer information kontakta:        www.jackdaniels.com 
Erik Leijonhufvud, produktchef för Jack Daniel’s i Sverige  
erik.leijonhufvud@philipsonsoderberg.se  eller tfn 08-598 112 41 
Bildmaterial finns på www.philipsonsoderberg.se/press/bildbank eller  
kontakta Caroline Låftman caroline.laftman@philipsonsoderberg.se 
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