
Karuizawa 
 

Föreningens 158:e provning 

 

9 maj 2015 kommer SMAD att genomföra både sin första och sista vertikalprovning av 
Karuizawa. Att det är den sista beror på att priserna har stigit för mycket. Det är ingen whisky 
som under 2014 har fått ett så stort genomslag som Karuizawa. Om man tittar på Whisky 

Magazines Auction Index så har Karuizawa klättrat från en placering långt utanför topp 25 till plats 
nr 2 på några få månader. En snabbklättring som ingen whisky gjort tidigare! 
 
Karuizawa var ett litet destilleri på den japanska marknaden som stängde år 2000. Och det verkar 
vara först på senare tid som omvärlden upptäckt vilken fantastisk whisky som tillverkades hos 
Karuizawa. Nu när allt håller på att ta slut så har det utbrutit rena köphysterin. Det är några 
auktioner hos Bonham´s i Hongkok som har bidragit till en fullständigt osannolik 

prisutveckling. Intresset för Karuizawa är allra störst i Sydostasien. Kanske inte så konstigt då 
whiskyn kommer från den världsdelen. 
 
I slutet av 2013 beslutade SMAD:s styrelse att 2015 års superprovning skall ha temat Karuizawa. 
En stor del av whiskyn till provningen köptes omkring årsskiftet 2013 – 2014. När vi nu ett år 
senare betraktar vad som hänt, så kan vi konstatera, att vi agerade i absolut sista minuten. 

Idag betingar t.ex. de fem äldsta flaskorna som kommer att vara med i provningen priser i 

intervallet 15.000 – 25.000 kr/flaska! Aktuellt marknadsvärde är ca 230.000 kr på den 
whisky som ingår i provningen.  
 
De whisky som ingår i den serien är (och med flasknummer på de som SMAD köpt): 
Karuizawa 42yo 1969-2012 61,3% Cask 8183 
Karuizawa - 1972-2011 63,3% Cask 7038 

Karuizawa 32yo 1980-2013 59,2% Cask 3565, Sherry Butt, 335 fl. Noh Whisky 
Karuizawa 31yo 1981-2013 58,9% Cask 348, Sherry Butt, 207 fl., Noh Whisky 
Karuizawa 29yo 1982-2012 58,8% Cask 8529, Bourbon, 411 fl., Noh Whisky 
Karuizawa 16yo 1997-2013 62,0% Rare Vintage 
Karuizawa Asama 1999 & 2000 48,0% Sherry Cask 
Karuizawa 14yo 1999-2013 58,6% Refill Sherry Butt, 495 fl., SMWS 132.5 
Karuizawa 29yo 1984-2014 56,7% Cask 7802, Oloroso sherry butt, 577 flaskor 

 
Provningen leds av: Patrik Strandberg ev kommer även Marcin Miller 

 
Tid & plats: Lördag den 9/5  kl: 16:00 Scandic, Borlänge 
 

Vi erbjuder 70 platser till provningen och där ransonen blir 2 cl/whisky. Kostnaden är 

1300kr/person. OM intresset visar sig större än planerat så förbehåller sig styrelsen 
rätten att utöka antalet deltagare, och minska mängden till 1,5cl/whisky 
 
Är du intresserad? Anmäl dig då snarast till Per Eriksson, per@smad.se. Senast 
anmälningsdag är 25/2. Plats till provningen erhålls i den turordning som anmälan via mail 
kommer till Per. De som får en plats får ett särkilt meddelande om inbetalning.  
 

OBS! INGEN BETALNING NU OBS! 
 
På denna provning är det endast provande på plats, d.v.s. inga småflaskor kommer att hällas upp! 
Kan du inte närvara går din plats vidare till nästa! 
 

Materbjudande skickas ut separat 
                                                                                                                     
Pris medlem: Provning 1300:- 
 
Vårens preliminära program 

2015-04-24 Glenglassaugh med Billy Walker 

 
Välkomna önskar styrelsen! 

 
 
 
 
 


