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Ända sedan jag var liten har jag 
tyckt att folkdräkten är kanske det 
löjligaste plagg som finns i detta land. 

Om man kommer från Dalarna, som 
jag gör, så råder det heller ingen brist 
på detta traditionella plagg.  Var-
je midsommar klädde många vuxna 
ut sig i dessa kostymer och dansade 
kring midsommarstänger i Leksand, 
Mora och Rättvik.

Något som man också fick lov att stå 
ut med var det oerhörda gnisslandet 
från fiolerna. Den fruktansvärda Äp-
pelbogånglåt har man hört till leda!

Kort och gott kan man väl sammanfat-
ta att jag tyckte att en stor del av vårt 
kulturarv var tråkigt och töntigt. 
 
Under våren så har jag besökt Skott-
land två gånger och på dessa resor 
har jag haft några fantastiska upple-
velser. En av de starkaste var när vi en 
kväll tog en promenad längs stranden 
i Ardrishaig. Plötsligt hör vi tonerna av 
säckpipor eka ut över Loch Gilp. 

Vi upptäcker att det är en grupp säck-
pipespelare som övar i en försam-
lingslokal. Efter att ha stått utanför 
och lyssnat blir vi inbjudna och väl 
inne är det en grupp på femton pipers 
i alla olika åldrar, från 10 år uppåt 70.

h e n r i c  m a d s e n
Chefredaktör

Bland kiltar och knätofsar

När alla dessa säckpipespelare blåser 
samtidigt är det en näst intill magisk 
upplevelse!

Jag får senare reda på att det var Mid 
Argyll Pipe Band med tillhörande släk-
tingar som övade, vilket de gör varje 
vecka året om.

Jag besökte också Campbeltown Malts 
Festival i Maj och då främst Glen Sco-
tias Open Day. Dessa dagar så är de-
stilleriet öppet med gratis turer och 
det erbjuds provningar av högsta kva-
litet. Men det är också marknadsstånd 
och andra aktivister på innegården. 

Här fanns också en scen där en rad av 
olika uppträdanden sker. Fascinerad 
står jag där och tittar på traditionell 
skotsk folkdans och njuter av säckpi-
pemusiken och atmosfären.

Plötsligt slår det mig hur otroligt lika 
våra kulturer är. Om man byter ut 
säckpipan mot fiolen och kilten mot 
Tunadräkten så är likheterna slående.

Med helt andra ögon såg jag nu senast 
på Midsommarfirandet i Dalarna och 
faktiskt uppskattade vår kultur med fi-
olspelande och folkdräkter.

PS. Fast det är lite coolare med säckpi-
pa och kilt ändå… Alkohol kan skada din hälsa.

”skottlands bredaste
palett av smaker”

Henrik Aflodal
whiskyspot.com 2018

Inchmurrin 12 YO
379kr
Nr 485 | 46%

Loch Lomond 15 YO
459kr
Nr 514 | 46% 

Loch Lomond 18 YO
689kr
Nr 338 | 46%

Loch Lomond Original
299kr
Nr 597 | 40% 

Loch Lomond 15 YO

92 poäng! 
Whisky & Bourbon 2018 

Inchmurrin 12 YO

Whisky VM 2018
Bronsmedalj!

Loch Lomond Original

Loch Lomond 18 YO
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Selected Malts blir svensk importör 
av GlenAllachie Single Malt Whisky

Medaljregn över 
Islay Mist

Den 14/6 presenterade den oberoende, 
svenska, buteljeraren Selected Malts att de 
nu går in i en ny fas och blir importörer av 
GlenAllachie Single Malt Whiskys produk-
ter.

Selcted Malts drivs av Mikael Vesterberg och 
Patrik Barkevall som efter en resa till Islay 
2015 beslutade sig att börja buteljera Single 
Cask whisky. 2016 började jakten på riktigt 
bra fat, både i Skottland såväl som Sverige, 
och 2017 kunde de lansera sin första butel-
jering; en Dufftown från 2008.

Sedan dess har ytterligare nio buteljeringar 
släppts, alla på 50 cl flaskor och buteljerade 
vid fatstyrka.

Men nu utökar de alltså repertoaren och blir 
också importörer. GlenAllachie är ett projelt 
som ligger Billy Walker varmt om hjärtat. Ef-
ter att han sålt BenRiach, GlenDronach och 
Glenglassaugh till jänkarna för en saftig slant 

Islay Mist brukar nämnas som en av värl-
dens bästa blendwhiskysorter. Nu har den-
na legendariska whisky krönts med ytterli-
gare en av branschens finaste utmärkelser, 
dubbla guld vid Women’s Wine & Spirit 
Awards – och dessutom fler guldmedaljer 
vid världens mest prestigefyllda whiskytäv-
lingar.

För en tid sedan fick Islay Mist en helt ny 
design som knyter whiskyn ännu närmare 
födelseplatsen vid The Bay of Laphroaig. Re-
ceptet har dock aldrig förändrats. Nyligen 
tilldelades Islay Mist dubbelt guld vid Wo-
men’s Wine & Spirit Awards i London – vin-
narna i den prestigefulla tävlingen utses av 
100 av de mest inflytelserika kvinnliga dryck-
esinköparna.  

– Vi gläds åt att Islay Mist får så mycket inter-
nationellt beröm. Det är en storlagen whisky 
som i stil och smak är modern när det gäller 
både whisky och förpackning, säger Brand 
Manager Hugo Simberg på Nigab.

Systembolags nr 457: Islay Mist DeLuxe:
40 %: Pris 262 kr

så letade han upp ett nytt destilleri att “räd-
da”.

GlenAllachie var långt ifrån ett destilleri som 
gemene man kände till, men som vanligt när 
Billy har tagit sikte på något så sker expan-
sionen snabbt. Relativt snabbt så gjordes 
hela utseendet om för deras releaser och då 
Billy köpte destilleriet med “Lock, Stock and 
Barrel” så kunde de lansera helt fantastiska 
whisky bara inom någon månad från över-
tagandet.

GlenAllachie har också lyckats knyta till sig 
imponerade personal. Nu senaste så utöka-
de de säljavdelningen med välkända Juliette 
Buchan som kommer direkt från anrika Gor-
don & MacPhail

För vår del i Sverige så har inte det “nya” 
GlenAllachie haft någon närvaro på System-
bolaget, men i augusti i år så blir det ändring 
på det!
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I april i år så ansökte Diageo om byggnads-
lov att renovera besökscentren hos destille-
rierna Clynelish och Cardhu.

Highland Council beslutade igår den 17/6 att 
godkänna Diageos byggnadslov vilket ger de 
grönt ljus att sätta igång med renoveringar-
na.

De kommer att bygga om hela besökscen-
trat med en ny våning som ska ge besökarna 
spektakulära vyer över kusten. De kommer 
också att bygga en bar och gott om utrymme 
för att prova den whiskyn som Clynesh kom-
mer att erbjuda.

“Det var ett otroligt besked att få att de 
har godkänt planerna och vi vill tacka både 
Highland Council såväl som våra grannar 
runt omkring destileriet för deras fortsatte 
stöd. Detta är ett viktigt steg framåt att ut-
veckla Clynelish Visitors Center, sade Jacqu-

The Glenlivet släpper nu del fyra i sin ‘mys-
terie’-serie. Glenlivet Enigma är den direk-
ta uppföljaren på Code som de släppte för-
ra året.

Serien började med Alpha 2013 och följdes 
sedan upp av Cipher 2016. Det som är ut-
märkande med denna whiskyserie är deras 
mattsvarta flaskor och kryptiska etiketter. 
Glenlivet släpper ingen information om vad 
det är i flaska förutom alkoholhalten, som 
är på 46%. De kommer inte att släppa några 
fler detaljer förens i slutet på året

För den nyfikne så finns det ett digitalt pus-
sel på Glenlivets hemsida, som vid lösningen 
ger dig alla detaljer du behöver. Du kan för-
söka lösa det här: https://www.theglenlivet.
com/en-US/enigma

The Glenlivet Enigma kommer till en början 
enbart vara tillänglig på den amerikanska 
marknaden, men den kommer med all sä-
kerhet kunna köpas i Europa efter somma-
ren också. Den lanseras i USA den 10 Juli och 
kommer att kosta $149.

eline James-Bow, Clynelish Distillery brand 
home manager

Renoveringar av Clynelish är ett steg av 
många som Diageo beslutade att ta i April 
förra året då de allokerade £150 miljoner till 
en rad olika projekt.

Grundstenen i denna planering är det nya 
Johnnie Walker palatset på 146 Prince Stre-
et i Edinburgh. Förutom Clynelish så kom-
mer också Cardhu, Glenkinchie och Caol Il 
får betydande renoveringar av deras besök-
scentrum där alla fyra kommer att vara sam-
mankopplade mot Palatset i Edinburgh.

Utöver renoveringarna hos Clynelish så hål-
ler Diageo också på att restaurerar och bygga 
destilleriet Brora som ligger precis bredvid. 
Det är en separat investering på £35 miljo-
ner där också Port Ellen på Islay är inräknat.

Clynelishs besökscenter får grönt 
ljus

Kan du lösa Glen-
livets gåta?
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En av världens äldsta romsorter är 
nu till salu i nytt limiterat format

Plantation Rum är kända för sina dubbel-
lagrade romsorter med unika smakkombi-
nationer. Nu har de lyckats återskapa en av 
världens äldsta romsorter i ett nytt format: 
The Collector. En extremt limiterad rom 
som endast finns att tillgå på Maison Fer-
rand i Cognac, där man endast tillåts köpa 
en flaska per person.

The Collector är en produkt av en romsamla-
rens högsta dröm. Steve Remsberg, en man 
känd för sin stora privata samling av exklusiv 
och historisk rom, hade en önskan att hans 
favoritrom från Jamaica en dag skulle pro-
duceras igen. Plantations grundare Alexan-
dre Gabriel antog utmaningen och lanserar 
nu The Collector – en unik rom som släpps i 
endast 999 flaskor. Rommen finns till försälj-

ning från den 16:e maj på Maison Ferrand 
i Cognac och man tillåts endast att köpa en 
flaska per person.

– Jag hade den stora turen att upptäcka 
Steves extraordinära romsamling och favo-
ritrom – den mytomspunna Jamaicanska ro-
men som han sedan bad mig att återskapa. 
Sedan kom äntligen dagen då jag lämnade 
över den ovärderliga flaskan till Steve – som 
var ett försök att uppfylla hans dröm. Rom-
men är en extremt sällsynt upplaga och en 
gåva till min kära vän Steve. Till hans ära kall-
lade vi den “The Collector”, säger Alexandre 
Gabriel, grundare av Plantation Rom.

Rommen är en blend av historiska och unika 
romsorter, destillerad 1996 (ITP mark) och 
2000 (CRV och ITP marks) i en kombination 
med Blair column (CRV) and John Dore pot 
still (ITP).

Alla intäkter från försäljningen kommer att 
doneras till Ferrand Plantation Foundation – 
ett nystartat center för forskning och utbild-
ning i rom.

Som alla Plantations romsorter är The Col-
lector dubbellagrad. Den har först lagrats 17 
år i bourbonfat (vitek) i tropikerna i det heta 
och fuktiga västindiska klimatet på Jamaica. 
Sedan har rommen skeppats till Cognac i 
Frankrike där de genomgått andra etappen 
av lagring i Maison Ferrands historiska käl-
lare. Där har rommen utvecklats enligt tra-
ditionen och lagrats i gamla Pierre Ferrand 
Cognacs fat, små bredkorniga fat gjorda av 
fransk ek.

Roe & Co har 
startat produk-

tionen
Diageo har nu startat produktionen på sitt 
nybyggda destilleri i hjärtat av Dublin. De-
stilleriet är beläget i en gammal kraftstation 
på Guinness-område och har en förväntad 
årsproduktion på 500,000 liter alkohol per 
år.

Dagens start av destilleriet kommer två och 
ett halvt år efter att de presenterade nyhe-
ten att de skulle renovera och bygga om den 
gamla kraftstationen.

“Destilleriet har 18 personer anställda och vi 
kommer att komplettera det som redan är 
landets mest populära turistmål, The Guin-
ness Storehouse- säger Diageos globala va-
rumärkeschef för Roe & Co, Gráinne Wafer.

Enligt Diageo är Roe & Co det 27:de destille-
riet på Irland. Detta är en explosionsartad 
utveckling då för mindre än 10 år sedan 
fanns det endast fyra stycken.
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Glen Scotia Double Cask
Den 1 Juni släpptes Glen Scotia Double Cask 
på Systembolaget. Den har artikelnummer 
4665 och kostar 449:-.

Glen Scotia är ett av blott tre destillerier som 
finns kvar i staden som förr kallades ‘The 
Whisky Capital of the World’ – nämligen 
Campbeltown.

Destilleriet grundades 1832 och har bytt 
ägare ett otal gånger genom historien. Idag 
ägs de av Loch Lomond Group. LLG tog över 
ägandet 2015 och har sedan dess förvandlat 
detta ganska obskyra och oälskade destille-
riet till något som fler och fler whiskyälskare 
börjar få upp ögonen för.

Glen Scotia Double Cask har först lagrats 
på exBourbonfat innan whiskyn har fått en 
slutlagring på Pedro Ximenez sherryfat. Det-
ta borgar för en fruktig och elegant whisky 
med en söt ton.

Glen Scotia Double Cask 46%
Nr: 4665
Pris: 449:- 

Onsdagen den 5 juni lanserades två butel-
jeringarna av ”Silent Swede”, en serie med 
svensk whisky från Svenska Eldvatten. Som 
namnet antyder är det en serie bestående 
enbart av whisky från ett svenskt numera 
nerlagt – eller tyst – destilleri.

Båda lätt rökiga och lagrade på fullstora – 
235 och 225 liter – fat i 6 år respektive 7 år.

Silent Swede Virgin Swedish oak är lagrad på 
något så unikt och häftigt som ett fat gjort av 
svensk ek. Virgin Swedish Oak destillerades 
oktober 2012 och buteljerades april 2019. 
Antalet flaskor 364 och alkoholhalten im-
ponerande 64,4%. Lätt rökig på 16 ppm och 
släpps med gul etikett.

Silent Swede Ex-Sherry är lagrad mellan sep-
tember 2011 och april 2019 på ett fat som 
tidigare innehållit sherry. Detta är ett av de 
största faten i serien och med sina 412 flas-
kor också den med flest flaskor. Lätt rökig på 
16 ppm, alkoholhalt 55,7% och släpps med 
blå etikett.

Båda släpps på Systembolagets beställnings-
sortiment 5 juni klockan 10.00 och kostar 
995 kronor styck och är buteljerade i 50cl.
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Bareksten Botanical Gin till 
Berntson

Lagunitas släp-
per alkoholfritt

Bareksten Botanical Gin är en norsk gin 
som är destillerad på det egna destilleriet 
i Begren. Bareksten är 46% och är blommig 
och fruktigt med subtila inslag av enbär och 
citrus. Bareksten gör sig väldigt bra som 
både cocktailbas och som del i en smakrik 
gin & tonic.

Basen är gjord på lokalt odlad potatis och 
av de 26 ingredienserna är 18 tagna från 
destilleriets närområde. Några av ingredien-
serna är rabarber, lingon, vilda blåbär, mint 
och fläder. Sammantaget så får man en väl-
digt nordisk smakprofil.

Bareksten Botanical Gin destilleras som en 
traditionell London Dry Gin och använder 
enkeldestillering där man tillsätter vatten. 
Bareksten använder också en modern me-
tod, där apelsin och lime tillsammans med 
rabarber, mynta och blomarom ger smak 
och karaktär via ett ånghuvud

Kalifornienbryggeriet Lagunitas, känd för 
sin IPA, expanderar det alkoholfria utbudet 
genom att lansera Lagunitas Hoppy Refres-
her: en frisk och läskande kolsyrad dryck 
med smak av humle. Lagunitas Hoppy Re-
fresher finns till försäljning på Systembo-
laget och i välsorterade butiker lagom till 
Midsommar.

Lagunitas Hoppy Refresher är en kolsyrad al-
koholfri dryck inspirerad av IPA och är helt fri 
från kalorier, kolhydrater och gluten. Lagu-
nitas Hoppy Refresher bryggs av en av värl-
dens ledande humlespecialister på Laguni-
tas bryggeri i Petaluma, Kalifornien.

För att smaksätta vattnet har man tillfört na-
turligt arom samt torrhumlat det med hum-
le av sorterna Citra, Equinox och Centennial 
som bryggeriet även använder i sina humliga 
öl. Lagunitas Hoppy Refresher finns på Sys-
tembolaget och i välsorterade butiker from 
juni.

Bareksten har nått internationella fram-
gångar och har bland annat vunnit dubbla 
guldmedaljer på World Gin Awards i San 
Francisco.

Stig Bareksten är frontfigur för produkten 
som han delar namn med och har varit en 
framgångsrik master blender tidigare och 
har nu lanserat Bareksten med full kraft. År 
2014 köptes det egna destilleriet och sedan 
dess har Stig med hans kompanjoner experi-
menterat med de fantastiska nordiska ingre-
dienser som kan hittas runt husknuten. 

Bareksten finns att hitta i Systembolagets 
beställningssortiment under artikelnummer 
82546 för 359 kr. 
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Loch Lomond Group säljs till
kinesiska Hill House Capital

Unik Chichibu 
finns endast hos 

Sexy Fish i
London

Loch Lomond Group har blivit uppköpta av 
det kinesiska Hill House Capital vid en affär 
värd över 500 miljoner dollar.

Loch Lomond Group innefattar destillerierna 
Loch Lomond och Glen Scotia samt det kvar-
varande lagret av Litte Mill. Hill House köper 
LLG som ett steg i ett femårsprojekt för att 
utöka sin internationella verksamhet.

Loch Lomond var privatägt av familjen Bul-
loch till 2014 då det såldes till finansfirman 
Exponent.

“Vi anser att det nu är rätt tid att gå vidare 
till nästa steg i vår tillväxtstrategi, eftersom 
vi ser ut att innovera ytterligare, utöka vår 
varumärkesportfölj och fortsätta att utöka 
vår internationella närvaro, särskilt i Asien 
där Hillhouse har stor erfarenhet” Loch Lo-
mond VD Colin Matthews.

Wei Cao, partner hos Hillhouse Capital, sa 
att Loch Lomonds rykte “ger verksamheten 
en distinkt fördel eftersom de vill bygga vi-
dare på deras framgång, särskilt på den allt-
mer krävande asiatiska marknaden.

“Hillhouses erfarna operativa team kommer 
att arbeta nära Loch Lomonds ledning för att 
hjälpa till att erbjuda en högkvalitativ kon-
sumentupplevelse på internationella mark-
nader genom kanaler som e-handel och ny-
försäljning.”

Loch Lomond tillkännagav först sin expansi-
on till Kina 2017, efter att ha säkrat ett dist-
ributionsavtal med kinesisk mat- och dryck-
esgigant COFCO

Den Japanska restaurangen Sexy Fish i Lon-
don erbjuder nu en exklusiv Single Cask bu-
teljering som endast finns att smaka på hos 
dem.

De har tillsammans med Speciality Drinks 
fått köpa ett eget fat från Ichiro Akuto. Fa-
tet är ett 6 årigt ex- Chassagne Montrachet 
Pinot Noir vinfat och det släppte ifrån sig 
254 flaskor totalt. Whiskyn är buteljerad vid 
60,2%

Sexy Fish kan erbjuda över 400 unika Japan-
ska whiskys och tanken om ett eget fat kom 
till dess VD Xavier Landais när han besökte 
destilleriet förra året i Oktober.

“Att kunna erbjuda vår alldeles egna whisky 
var ett nästa logiskt steg”, sade Xavier i en 
intervju med thedrinksbusiness.com.

Chichibu Sexy Fish 6yo finns att smaka nu på 
plats i London. De tar £30 för 5cl.
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Fortsatt samarbete mellan Johnnie 
Walker och Game of Thrones

Trappistmunkar 
startar e-butik

Även om HBO´s Game of Thrones tv-serie 
har kommit till vägs ände så fortsätter sam-
arbetet med Johnnie Walker ett tag till.

I Oktober kommer de att rulla ut två nya 
buteljeringar, A Song of Fire och A Song of 
Ice. Två nya blended whiskys men som lyfter 
framhäver vad för Single Malt som är den 
största beståndsdelen.

A song of Fire
A Song of Fire är byggd kring den rökiga 
whiskyn från Caol Ila.

Etiketten för Johnnie Walker A Song of Fire 
beskriver den som “en blended Scotish 
whisky inspirerad av himmelens odjur. Rökig 
malt från Caol Ila ger subtil rök, tempererad 
av en rik, rundad söt doft. En fyllig smak le-

De belgiska Trappistmunkarna som brygger 
en av världens mest eftertraktade öl lan-
serar nu ett onlinebaserat bokningssystem 
för att förhindra att deras öl säljs vidare till 
uppblåsta priser.

Munkarna i Saint-Sixtus Abbey i Westvlete-
ren nära den franska gränsen har bryggt öl 
sedan 1800-talet. Klostret började använda 
ett telefonbokningssystem 2005 och besö-
kare kan köpa öl direkt på plats vid klost-
ret. Men tack vare det stigande intresse för 
hantverksöl har klostrets 19 munkar nu fått 
börja med e-handel efter att ha upptäckt att 
deras öl har sålts med “stora vinstmargina-
ler” för hundratals euro, rapporter Reuters.

På plats vid klostret så kostar en flaska Wes-
tvleteren XII € 2,50, men eftermarknadspri-
set kan vara fem gånger så mycket.

“Det var en slags väckarklocka att problemet 
var så allvarligt att ett företag kunde köpa 
sådana volymer. Det störde oss verkligen. “

Klostret kommer nu att öppna en webbshop 
som garanterar att en och samma person 
bara kan köpa två flak öl var 60:e dag och de 
som väntat längst kommer att få förtur.

De producerar tre öl; en blond och två mör-
ka öl på 8% respektive 10%. Priset kommer 
att ligga på € 35, € 40 och € 45 per låda á 24 
flaskor.

vererar subtil röd frukt, en aning avkryddor, 
och en söt rök “.A Song of Fire buteljeras vid 
40,8% ABV och rekommenderas att serveras 
ren “för en varm och slät finish”.

Etiketten för Johnnie Walker A Song of Ice 
beskriver den som “en blended Scotish 
whisky inspirerad av det vilda i norr. Malt 
från Clynelish, en av Skottlands nordligaste 
destillerier, ger blandningen en skarp, ren 
smak. Whiskyns delikata smak är grön och 
gräsbevuxen, med noter av vanilj och tropisk 
frukt “. A Song of Ice buteljeras på 40,2% och 
rekommenderas att serveras över is..

Dessa två whiskys kommer att släppas i slu-
tet av Oktober, början på November. Övrig 
info och pris saknas i nuläget.
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Svenska vann Rémy Martins Bar-
tender Talent Academy 2019

Systembolaget 
levererar hem till 

alla

Under torsdagen avgjordes bartendertäv-
lingen Bartender Talent Academy i Frank-
rike. Vinnare blev Josephine Sondlo från 
Stockholm med drinken ”Paragons of Grit”.

Varje år arrangerar den franska cognacstill-
verkaren Rémy Martin tävlingen Bartender 
Talent Academy. Deltagarna består av unga 
bartenders från hela världen som bedöms 
utifrån en egenkomponerad drink samt sin 
förmåga att kommunicera en inspirerande 
historia om hur drinken tillkommit.

Josephine Sondolo är också skaparen bakom 
HEN-drinken som vi skrivit om tidigare.

Vinnaren av årets upplaga blev Josephine 
Sondlo från Stockholm, som tidigare ut-
setts till en av världens tio bästa bartenders 
i tävlingen World Class i Mexiko City 2017. 
Josephines drink ”Paragons of Grit” bestod 
av Rémy Martin XO, oxiderat äppelvin, oxi-

Avtalet mellan Systembolaget och staten 
har uppdaterats. Genom detta möjliggörs 
att den försöksverksamhet som idag finns 
med hemkörning av alkoholhaltiga drycker 
blir en del av ordinarie verksamhet.

– Svenskarna gillar Systembolagets breda 
utbud och service, och Sveriges restriktiva 
alkoholpolitik har ett brett stöd. Men för att 
fortsätta vara relevanta måste också Sys-
tembolaget utvecklas, det gör vi nu genom 
att permanente hemleveranser. Så ser vi till 
att alkoholmonopolet fortsätter att fungera 
lika bra som idag, säger socialminister Lena 
Hallengren.

För att möta konsumenternas förändrade in-
köpsmönster vill regeringen att Systembola-
gets försöksverksamhet med hemleveranser 
avslutas och införs som en del av Systembo-
lagets ordinarie verksamhet. Nu ska ett upp-
daterat avtal tecknas mellan parterna som 
gör detta möjligt.

Avtalsändringarna görs med anledning av 
bedömningar som gjorts i propositionen 
Reglering av alkoglass m.fl. produkter som 
regeringen fattade beslut om den 14 mars 
2019. Det ändrade avtalet föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2019.

derad riesling, rabarber, hojicha-te, absint, 
angostura och salt.

– Det betyder så klart väldigt mycket för mig 
att vinna Bartender Talent Academy, nivån 
på tävlingen är väldigt hög och egentligen 
tycker jag att det är ganska läskigt att täv-
la. Nu har jag bara en väldigt härlig känsla i 
kroppen – förutom att jag är lite bakfull. Jag 
ska njuta av detta en liten stund, innan det 
är dags för nästa utmaning, säger Josephine 
Sondlo.
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nyheter

Mackmyra lanserar Moment Skogs-
hallon med smak av sommarbär

Nya fatregler ger 
ökad flexibilitet

Mackmyra lanserar en whisky med somriga 
smaker av solmogna röda bär i den inno-
vativa och limiterade serien Moment. Mo-
ment Skogshallon är en elegant single malt 
whisky, som delvis slutlagrats på fat mätta-
de med vin gjort på vilda skogshallon. Ut-
gåvan lanseras i begränsad upplaga den 18 
juni 2019 i Systembolagets beställningssor-
timent.

Mackmyra presenterar resultatet av ännu en 
innovativ slutlagring i serien Moment, med 
få limiterade upplagor. Moment Skogshallon 
är en elegant single malt whisky som delvis 
mognat på ex-bourbonfat mättade med vin 
på svenska vilda hallon, med tillägg av någ-
ra kryddiga amerikanska ekfat. Mackmyras 
Master Blender, Angela D’Orazio, har med 
de finaste faten skapat en exklusiv whisky 
med smak av svensk sommar.

Genom kreativ finishlagring erbjuder Mo-
ment whiskykonnässörer whisky i outforskat 

territorium. Tidigare Momentutgåvor har 
slutlagrats på vinfat som mättats med bland 
annat: lingon, hjortron, körsbär och björks-
av. Den nya whiskyn är som tidigare utgåvor 
i serien destillerad på Mackmyra Bruk och 
den är lagrad i Bodås Gruva.

Moment Skogshallon har en naturligt bärig 
och fruktig arom av jordgubbar, citrus, pä-
ronkola, vanilj, ingefära, vitpeppar och ros-
tade ekfat. Även smaken är fruktig och bärig 
med inslag av syrliga karameller och mjuk 
kryddighet av vanilj och tobaksblad. I efter-
smaken klingar mjuka aromer av syrliga ka-
rameller, vanilj och tobaksblad i munnen.

Pris: 1 198 kronor
Artikelnummer: 85884-01
Alkoholhalt: 44,4 %
Volym: 700 ml
Total buteljerad volym: 1 511 flaskor 
Lanseras i Systembolagets beställningssorti-
ment: 18 juni 2019.

Den 14 juni 2019 kunde scotchwhisky.com 
avslöja att det har skett ett tillägg i lagen 
som styr användandet av fat inom den 
skotska whisky industrin.

Tillägget är till dokumentet Scotch Whisky 
Technical File som dikterar vilka fat som får 
användas vid lagring eller vid “finishes”. 

Detta tillägg betyder att industrin får större 
möjligheter att använda en rad olika fat för 
lagring i framtiden.

Särskilt intressant är denna ändring för de 
koncerner som både har destillerier såväl 
som bryggerier. Efter denna ändring kan de 
återanvända ölfaten för slutlagring av sin 
whisky, något som t.ex Jameson redan har 
gjort med sina Caskmates-buteljeringar.
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Teeling Whiskey Distillery firar fyra år
Teeling Whisky firar fyraårsdagen av sitt 
prisbelönta destilleri i dagarna. I juni 2015 
började Teeling Whiskey ett nytt kapitel i 
modern irländsk whiskyhistoria när man 
öppnade det första nya destilleriet i Dublin 
på över 125 år till allmänheten.

Under de senaste fyra åren har över 425 000 
personer besökt Teeling Whiskey Distillery, 
för att uppleva de unika ljuden och dofterna 
av ett autentiskt, modernt irländskt whiskey 
distillery i hjärtat av Dublin. Under fyraårs-
perioden har en kombination av besökare 
till destilleri, försäljning från det angränsan-
de destillerikaféet och presentaffären samt 
försäljning från evenemangsuthyrning re-
sulterat i en omsättning på nära 13 miljoner 
euro för Teeling Whiskey.

Förutom succén kring besökarantal har Te-
eling Whiskey Distillery konsekvent erkänts 
med flera utmärkelser och fått 15 utmärkel-

ser sedan 2015. De senaste utmärkelserna 
för Teeling inkluderar att vara listade som 
Europas ledande destilleriattkraktion under 
de senaste två åren vid World Travel Awards 
samt en nominering för ”Whisky attraction 
of the year” från Whisky Magazine.

”Vi kommer att fortsätta att göra det som 
vi gör bäst och se till att vi representerar de 
nya irländska whiskeydestillerierna genom 
högkvalitativ whiskey och genom att utveck-
la destilleri-upplevelsen.” – Jack Teeling, 
grundare och VD för Teeling Whiskey.

Även 2019 har hittills varit ett framgångsrikt 
år. Inte bara det att man vid World Whisky 
Awards var listad i fyra kategorier, Teeling 
Whiskey skrev dessutom historia när man 
som första irländska whiskeyproducent vann 
guld i den prestigefyllda kategorin Worlds 
Best Single Malt med sin 24-åring.

Teeling Whiskey Distillery ligger i Dublin på 
Newmarket Square, bara 100 meter från 
platsen för det ursprungliga Teeling-destille-
riet som låg där på 1700-talet. Teeling Whis-
key har varit ledande i den senaste tidens 
återupplivning för Dublin-baserad whiskey. 
Sedan destilleriet öppnades 2015 har ytter-
ligare tre whiskey-destillerier öppnat sina 
dörrar i staden.

“The Teeling Whiskey Distillery är en unik 
och oöverträffad upplevelse i Dublin och 
dess framgång sedan vi öppnade 2015 är 
något vi är mycket stolta över. Vår vision för 
våra besökare var att ge en unik upplevelse 
för personer intresserade av att lära sig ir-
ländsk whisky och vi har verkligen belönats 
av det överväldigande positiva svaret vi har 
fått både från irländare och från internatio-
nella besökare. – Jack Teeling, grundare och 
VD för Teeling Whiskey.
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Nästan längst ned på Kintyrehalvön i 
västra Skottland ligger en av Europas 
kanske mest svårtillgängliga städer, 
Campbeltown. Denna stad var under 
sin storhetstid kallad för ’The Whisky 
Capital of the World’ – då det husera-
de inte mindre än tjugoåtta destilleri-
er här.

Campbeltown är visserligen en stad, 
men i grunden så är det ett flertal byar 
som har växt ihop under årens lopp. 
En av dessa byar heter Dalintober och 
här ligger Glen Scotia Distillery.

Ofta så är destillerier i Skottland 
namngivna efter orten de ligger i, som 
tillexempel Brora eller Bowmore. Men 

Text: Henric Madsen
Foto: Henric Madsen & Loch Lomond Group
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Glen Scotia Double Cask
Double Cask nylanserades på Systembolaget den 
1 Juni 2019.

Den är fylld med toner av lätt rökig vanilj och tof-
fee med en rund fatkaraktär. Prima whisky helt 
enkelt.

Artikelnummer 4665 och kostar 449:-
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Glen Scotia har fått sitt namn efter 
det vidlyftigare geografiska begrep-
pet ’Scotia’ som egentligen antyder 
till Skottland som helhet. Att det inte 
döptes till Dalintober Distillery är av 
den enkla anledningen att ett sådant 
destilleri fanns redan.

Det är grundat av Stewart, Galbraith 
& Co som byggde det 1832 men det 
dröjde ända till 1835 innan de fick 
sin licens att destillera. 1891 så köpte 
Duncan MacCallum destilleriet. Han 
insåg att det behövdes en hel del ar-
bete för att öka produktionen. Själva 
processen var inte samlad i en bygg-
nad utan var utspridd i fler olika små 
byggnader. 1896 startade projektet 
med att bygga ett destilleri som var 
tre våningar högt och skulle innefatta 
hela kvarteret. 1898 stod destilleri-
et färdigt och man hade då mältning 
på den översta våningen, pannor och 
washbacks på den mellersta och lager 
längst ned.

Vid 1905 var Duncan ägare till både 
Scotia och Glen Nevis i Campbeltown 
men han var också majoritetsägare i 
destillerierna Benromach, Glen Albyn 
och Glendronach. 

Tråkigheter som krig och den annal-
kande förbudstiden i USA gjorde att 
whiskybranschen stod i gungning. 
1919 så blåste det hårda vindar och 
konkurserna hade börjat slå till i 
Campbeltown. Glen Scotia, tillsam-
mans med fem andra destillerier i 
staden (Glen Nevis, Glengyle, Kinloch, 
Dalintober och Ardlussa), grundade 
West Highland Malt Distilleries. Tan-
ken var att de skulle kunna dela på vis-
sa kostnader och tillsammans motver-
ka att gå i konkurs. Tyvärr så gick det 
inte som planerat och vid 1924 så var 
det bara Glen Scotia som inte hade 
gått omkull. Duncan lyckades hålla 
destilleriet i drift fram till 1928 då det 
lades i malpåse i två år. Men endast 

två år senare, 1930, var de igång igen. 
Duncan valde dessvärre att ta sitt eget 
liv vid 82 års ålder genom att dränka 
sig i stadens vattenreservoar.

Som ett resultat av den stora kraschen 
på Wall Street 1929 så gick proppen 
ur hela whiskyindustrin 1930 och ett 
stort antal destillerier stängde, även 
Scotia. Fram tills att det stängdes hade 
Scotia drivits av Duncans 
dödsbo, men 1933 valde 
de att sälja till blending-
företaget Bloch Brothers i 
Glasgow.
Man vet inte varför, men 
Bloch Brothers valde att 
lägga till ’Glen’ till destille-
rinamnet 1935 och det är 
ju så vi känner det idag, 
Glen Scotia Distillery.

Få destillerier har bytt 
ägare så många gång-
er som Glen Scotia. Från 
1954 till dagens datum 
har det bytt ägare sju 
gånger. Nu senaste är det 
sålt, tillsammans med 
Loch Lomond och kvarva-
rande lager av Little Mill, 
till det kinesiska företaget 
Hill House Capital. 

Idag anses Campbeltown 
som en egen whiskyre-
gion igen då det finns 
tre destillerier i staden, 
Springbank, Glengyle och 
Glen Scotia. Många men-
ar att det här med regioner är inte så 
viktigt längre, men Glen Scotias Di-
stillery Manager Iain McAlister är av 
en helt annan uppfattning.  
 - Regionerna är jätteviktiga, sä-
ger Iain. De är lika viktiga som nationa-
liteter, de olika regionerna symbolis-
erar var man kommer ifrån i Skottland 
lika mycket som att vara Skotte skiljer 
sig från att vara Svensk, fortsätter han.

””Glen Scotia har 
fått sitt namn ef-
ter det vidlyfti-
gare geografiska 
begreppet ’Sco-
tia’ som egentli-
gen antyder till 
Skottland som 

helhet”
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“I’ve seen Glen Scotia develop from the ashes
to what it is today, which is fantastic”

- Iain McAlister
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“I’ve seen Glen Scotia develop from the ashes
to what it is today, which is fantastic”

- Iain McAlister
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Vi träffade Iain på plats på hans kon-
tor i samband med Campbeltownfes-
tivalen som ägde rum i Maj.

Iain är en lugn och försiktig herre med 
glimten i ögat och alltid nära till skratt. 
Han är född och uppvuxen kring Camp-
beltown så för honom handlar det om 
stolthet att komma från staden. 
 - Jag är stolt över dess historia. 
Faktum är att jag föddes på Craigard 
Maternity Hospital i Campbeltown. En 
stor villa som byggdes av den förmög-

ne destillerichefen John 
McKersie, berättar Iain. 
Det måste ha varit ett 
tecken på vad jag skulle 
jobba med, skrattar han.

Hans familj bodde i byn 
Carradale i norra delen av 
Kintyrehalvön men han 
gick i skolan i Campbel-
town. Efter skolgången 
begav han sig till sjöss och 
jobbade som trålfiskare. 

Tillslut tröttnade han på 
havet, men inte på vatten 
då han utbildade sig till 
ingenjör och började job-
ba på Scottish Water. Han 
var kvar där i åtta år inn-
an han ansökte och fick 
jobbet som Manager för 

Glen Scotia 
 - Man kan säga att jag har job-
bat med vatten i hela mitt yrkesliv, 
skrattar Iain. När jag slutade på Sco-
tish Water så var den en kollega som 
inte kunde förstå varför jag valde att 
sluta på ett sådant bra jobb, statligt 
och tryggt. Men jag kände att jag ville 
prova en annan stig i livet, säger han. 

När Iain kom till Glen Scotia så var det 
i en ganska turbulent tid, både för de-
stilleriet och branschen som helhet.
 - När jag började här så höll de 
flesta destillerier sig enbart flytande 

och många hade näsan vid vatteny-
tan, säger han. Glen Scotia var absolut 
ett av dessa destillerier som knappt 
gick runt, om jag ska var helt ärlig. De 
80,000 liter vi producerade varje år 
var bara för att hålla destilleriet i drift. 
Det fanns ingen direkt marknad för 
vår whisky. Vi byggde lager och vän-
tade på bättre tider, som nu har kom-
mit, flinar Iain.

2008 så var de endast tre anställd på 
destilleriet. Det var Iain, Stillman Jim 
Grogan och Mashman David Watson
 - Jag vet inte om det var tur 
som gjorde att jag fick jobbet som 
Manager eller om det var så att ingen 
annan ville ha det, skrattar Iain. Den 
enda fördel av att vi var så få var att 
jag fick mycket tid på mig att lära kän-
na hela destilleriet.

När han klev in på Glen Scotia första 
gången så var det en ganska sorgsen 
syn som mötte honom. 
 - Hela byggnaden var ju otroligt 
sliten. Bland det första som jag beslu-
tade att vi skulle göra var att måla fa-
saden, berättar han. Det var väl några 
som höjde på ögonbrynen när vi fo-
kuserade på att måla om exteriören 
på byggnaderna istället för att börja 
invändigt, men det var ett steg i att 
komma på banan igen.

Under de följande 10 åren så har de 
successivt byggt upp både kvaliteten 
och standarden på både whiskyn så-
väl som destilleriet. De har stegvis re-
noverat och bytt ut utrustningen. 
 - Vi hade ju endast sex stycken 
washbacks som dessutom var gjorda 
av stål och zink, säger Iain. Nu har vi 
nio stycken med plats för ytterligare 
en.

Liksom alla andra destillerier så job-
bar Glen Scotia med att ställa om till 
en så grön produktion som möjligt.
 -Vår värmepanna drevs tidiga-

””Vi var endast tre 
personer anställ-
da 2008 idag är 
vi elva vilket, är 

fantastiskt”
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Iain McAlister - Distillery Manager
Iain började som Manager för Glen Scotia 
2008, då kom han direkt från Scotish Water.
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re på råolja, säger Iain. För att sedan 
ställas om till diesel och idag drivs den 
med gas. Vi har halverat våra utsläpp 
men det finns fortfarande mycket 
jobb att göra, fortsätter han. Den där 
gamla pannan påminde ibland om ett 
ånglok, skrattar han. Jag förstår inte 
hur vi inte sitter i fängelse för något 
sorts miljöbrott, det var riktigt dåligt. 

En annan del som de arbetar mycket 
med är deras processvatten. De söker 
ständigt efter nya sätt att förändra ar-
betet så de använder vattnet på ett 
smartare sätt.
 - Jag funderar mycket på en lös-
ning hur vi kan återanvända vattnet, 
säger Iain. Att återanvända och åter-
vinna vattnet tror jag är lösningen på 
en bättre och renare framtid. Vi vill ju 
lämna ett så litet avtryck som möjligt 
och göra en sådan ”grön” whisky som 
möjligt, förklara han. 

Det dåliga skick som Glen Scotia var i 
för tio år sedan ser man inget av idag. 
Husen skiner vitt och det är städat och 
polerat överallt på destilleriet. Tea-
mets arbete har verkligen gett resul-
tat. 
 - Nu känner jag att vi äntligen 
är där, suckar Iain nöjt. Vi gör en av de 
bästa whiskys som finns och de som 
jobbar här är stolta över vårt hant-
verk. Men ändå är det en pågående 
process som vi kommer att arbeta 
med i framtiden också. Det är också 
viktigt att man inte gör för mycket på 
en gång, då ser ägarna hur mycket 
man spenderar, skrattar Iain.

Glen Scotia har förr alltid klassats som 
en whisky med medium till tung rök, 
men då de har breddat sitt utbud ge-
nom åren så har de också förändrat 
sin egen klassifikation på rökigheten 
de använder.

Varje vecka får de en leverans med 28 
ton mältat korn från Inverness från 

samma leverantör som de har haft de 
senaste 10 åren. De använder sig en-
dast av kornsorten Concerto och en-
dast en månad per år så kör de rökig-
produktion.  
 - Jag delar in vår rökighet i tre 
olika segment, förklarar Iain. Mindre 
än 20 ppm klassar jag som lätt, och 20 
– 30 är medium rökighet och allt över 
30 ppm räknar jag som tung. Idag an-
vänder vi 54,5 ppm som vår högsta 
grad av rökighet.

Att de använder den högra graden 
av rökighet är ett experi-
ment som synes faller väl 
ut. 
 - Det är de senaste 
åren vi har använt 54,5 
ppm och som tur nog så 
ser vi att det destillatet 
lagras otroligt bra, säger 
Iain.

Förr så kördes den rökiga 
produktionen på vårkan-
ten runt Mars – April men 
nu gör man det på hösten 
istället i september – ok-
tober.

Expandera
Idag så är det inte aktuellt 
att bygga ut Glen Scotia. 
De håller på att växa in i 
den kostym de redan har.  
 - Det finns möjlighet att bygga 
ut destilleriet på alla sätt och vis, sä-
ger Iain. Vi kan alltid köpa upp gran-
nens mark för lagerhus eller sätta in 
fler pannor, men just nu ser vi inte be-
hovet, fortsätter han. Man ska kom-
ma ihåg att för fem – sex år sedan så 
fanns det ingen efterfrågan på Glen 
Scotia Single Malt.

Runt 2013 så fick man vända sig till de 
oberoende buteljerarna om man ville 
ha tag på Glen Scotia då deras officiel-
la släpp var sällsynta. Den knackiga 

””Only six people 
showed up at our 

first festival. It 
was slightly em-

barrassing ”
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produktionen som rådde förr gör sig 
också påmind än idag.
 - Då vi har lite luckor i vårt lager 
på grund av den låga produktionen 
så är det lite av en utmaning att ska-
pa vissa av våra utgåvor idag, men vi 
arbetar med det vi har och det kom-
mer bara bli lättare, säger Iain.  Man 
ska komma ihåg att vi gick ifrån 80 
000 liter och ökade stegvis med hopp 
om ungefär 100 000 liter till dagens 
800.000 liter, så även om det inte 

finns mängder med Glen 
Scotia att tillgå just nu så 
har vi säkrat tillgången i 
framtiden. 

Campbeltown Malts Fes-
tival
Campbeltown Malts Festi-
val är en reaktion på Islays 
omåttligt populära Feis 
Ile. De tre destillerierna 
i Campbeltown har gått 
ihop och tillsammans de-
lat upp veckan innan Feis 
Ile för att anordna eve-
nemang kring respektive 
destilleri. Glen Scotia är 
först ut denna vecka och 
de erbjuder sina gäster 
traditionell skotsk musik, 
dans, mat och självklart 
whisky. Det finns ett antal 
olika provningar att välja 
bland som den ena är mer 
exklusiv än den andra. 

När vi pratar om festivalen så skrattar 
Iain till.
 - På den första festival som Glen 
Scotia var med på så dök endast sex 
personer upp. It was slightly embar-
rassing, skrattar han. Men det var så 
det var och det berättar också något 
om resan vi har gjort som destilleri. 
I år så hade vi hundratals besökare 
med slutsålda provningar hela dagen, 
vilket var fantastiskt säger Iain. 
Att destilleriet växer i popularitet 

märks också när man besöker deras 
Visitors Center.
 - Vi byggde dagens Visitors Cen-
ter 2014 och innan dess var det bara 
tre olika kontor, berättar Iain. Det 
gamla Tullkontoret fungerade som 
”butik” – där hade vi en hylla med 
några flaskor. Sedan fanns mitt kontor 
som hade en matta i tartanmönster 
från 70-talet och innanför det så fanns 
det gamla Managers Office som fung-
erade som en lagerlokal för allt kon-
torsmaterial. När det kom besökare så 
tyckte de mest synd om en som måste 
jobba i de där slitna rummen, skrattar 
Iain.

De renoverade som sagt butiken 2014 
men är redan idag relativt trångbod-
da. 
 -Vi har ju en strid ström av be-
sökare men under festival så märker 
vi hur otroligt trångt det är, säger Iain. 
Tyvärr så är lokalerna byggda med 
70-talsbetong i väggarna så det är 
svårt att på ett enkelt sätt bygga ut. 

Exceptionellt gammalt?
Under festivalen så hörde vi ett ryk-
te från flera olika personer att Glen 
Scotia var på god väg att släppa något 
exceptionellt gammalt. När vi pratade 
med Iain så ställde vi frågan. Stämmer 
ryktena?
 - Kanske det, skrattar han. Van-
ligtvis så ska man inte tro alla rykten 
man hör, men i detta fall så kan det 
stämma, kanske, antagligen, avslutar 
han hemlighetsfullt.

””Vanligtvis så ska 
man inte tro alla 
rykten man hör, 

men i detta fall så 
kan det stämma, 

kanske,
antagligen”
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Whisky Dinner Bottling
I samband med Campbeltown Malts Festi-
val så anordnade Glen Scotia en galamid-
dag, där varje deltagare fick en unik whisky 
som var gjord buteljerad enbart för detta 
tillfälle.
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Text: Henric Madsen
Foto: Bruichladdich & Nigab AB

Förutom att tillverka whisky som 
både är unik och tankeväckande 
så lyckades Bruichladdich att också 
ta ett världsrekord i år. Under Öl & 
Whiskymässan i Göteborg så sam-
lades 2383 personer för att tillsam-
mans prova Bruichladdich whisky 
ledda av destilleriets Head Distiller 
Adam Hannett. Guinness Rekord-
bok var på plats och kunde konsta-
tera att rekordet var ett faktum. 

Om Bruichladdich har det skrivits 
spaltmeter och åter spaltmeter om 
hur de återuppväcktes strax efter 
mellenieskiftet och hur de vände 
upp och ned på hela tanken på vad 
Single Malt Whisky kan vara. Ett arv 
som nu nästa generation har tagit 
fast på och utvecklar ännu mer!

Vi fick nyligen en pratstund med 
Adam Hannett över telefon där 
vi pratade lite om vem han är och 
hans syn på Bruichladdichs framtid. 

Adam är född och uppvuxen på Is-
lay och har levt större delen av sitt 
liv på ön. Även om han idag jobbar 
med whisky varje dag så hade han 
ingen koppling till öns många de-
stillerier under sin uppväxt.
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 - Båda mina föräldrar var skö-
terskor så den enda koppling jag hade 
med whiskybranschen var att jag var-
je dag åkte förbi Bruichladdich med 
skolbussen på väg till Port Charlotte 
där skolan låg. 

Adam minns att på den tiden så var 
Bruichladdich inte öppet för besökare 
utan det såg alltid igenbommat ut. 
 - Idag så är den idén främman-
de när vi tar emot mer än 30,000 be-
sökare till destilleriet varje år, skrattar 
Adam.

När Adam hade gått klart grundskolan 
så flyttade han till Aberdeen för att 
plugga, men upptäckte snart att uni-
versitet inte var hans grej.
 - Jag stannade kvar i ett och ett 
halvt år men sedan så flyttade jag till-
baka till Islay.
 
Efter att ha kommit hem till Islay så 
visste inte Adam vad han skulle jobba 
med men han fick tipset av sin far att 
söka sig till något av destillerierna. 
 - Min far sa åt mig att under 
tiden som jag funderade på vad jag 
ville bli så kunde jag ju jobba på 
ett av destillerierna, då fick jag 
ju i alla fall en flaska whisky per 
månad, skrattar han. Av en hän-
delse så hade mina föräldrar 
en patient som jobbade på 
Bruichladdich och hon sa åt 
mig att söka mig dit och det 
gjorde jag.

Adam började på 
Bruichladdich som tur-
guide på ett sex måna-
ders vikariat. 
 - Jag hade ju ald-
rig varit i närheten av 
destillerierna förens 
den där första dagen 
på Bruichladdich och då 
träffade jag Jim McEwan 
och Duncan, säger Adam. 
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Adam Hannett - Head Distiller
Efter att Jim McEwan slutade på Bruichlad-
dich så tog Adam Hannett över som Head 
Distiller. - Jag skulle i nuläget aldrig kalla mig 
Master Distiller, det skulle vara förmätet. 
Kanske om tio, tjugo år. 
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De berättade historien om hur de-
stilleriet hade, i stort sett, väckts från 
graven. Deras engagemang och pas-
sion gjorde att jag redan från första 
arbetsdagen älskade Bruichladdich. 
Jag kände att jag verkligen ville vara 
en del av denna återuppståndelse, 
och det känner jag än idag, konstate-
rar han.

Adam jobbade på och snart fick han 
andra arbetsuppgifter på destilleriet.
 - Efter några månader som gui-
de så började jag jobba i lagerhusen, 
men på den här tiden runt 2003 – 
2004 så var vi inte i närheten av lika 
många som jobbar här idag, berättar 
han. Om det behövdes folk på butel-
jeringslinan, då gick man dit och job-
bade.

 
Han minns särskilt hur det var före jul 
varje år. Då skramlade man ihop alla 
som hade anknytning till företaget, 
även säljteamet som annars jobbade 
runt om i världen kom hem till Islay 
för att jobba med buteljering och pa-
ketering. 
 - I slutet på oktober tills början 
på november så måste vi ut med allt 
innan jul och jag kommer särskilt ihåg 
att vi hade ett tre-pack med 5 centili-
ters flaskor i och dessa fick man lov att 
manuellt fylla och paketera. Jag job-
bade med det i en hel vecka, skrattar 
Adam.

Just det faktum att de var färre an-

ställda gjorde att han fick möjligheten 
att prova på näst intill alla olika arbe-
ten på destilleriet.
 - Att jag började som Mashman 
var helt enkelt för att jag inte hade nå-
got att göra för stunden, skrattar han. 
Det handlade om att vara på rätt plats 
vid rätt tid när dessa möjligheter öpp-
nade upp sig men det var också fan-
tastiskt att det fanns sådana möjlighe-
ter.

Adam hade känsla att om man tog 
dessa möjligheter till att lära sig ännu 
mer så blev man även tillfrågad nästa 
gång. 
 - Det var en fantastiskt tid att 
börja på destilleriet då Jim McEwan, 
Duncan McGillivray och Mark Reyneir 
var här, minns Adam. Neil McTaggert 

jobbade som Stillman och hade skött 
pannorna i över 35 år och han kunde 
destillera utan att titta, han var fantas-
tisk.

Många av det gamla teamet kunde 
ju berätta historier om hur det var på 
Bruichladdich från 50- och 60 talet, 
något som Adam sög åt sig som en 
svamp.

Efter att Bruichladdich blev uppköpt 
av Rémy Cointreau under 2012 så 
märkets ett uppsving, främst i att det 
fanns mer pengar att göra nya inves-
teringar. 
 - Vi har gått från framgång till 
framgång vilket är roligt, säger Adam. 

”
”Det var en fantastiskt tid att börja 
på Bruichladdich då Jim McEwan, 

Duncan McGillivray och Mark Rey-
neir var här”



34 MALTER MAGASIN NR 11 JUNI/JULI 2019

Vi bygger fler och fler lagerhus, vi har 
anställt mer folk och ökat produktio-
nen.

Men han säger också att det var en 
stor omställning när första Mark slu-
tade och sedan när Jim gick i pension. 
 - När Jim berättade att han 
skulle gå i pension så kom det som en 
stor chock för mig. Jag hade ju jobbat 
väldigt när honom i flera år då han 
lärde upp mig, berättar Adam. En av 
sakerna som Jim lärde mig var att lita 
på mina instinkter och göra det man 
vill göra. Så vi känner oss trygga i att 
gå våra egna vägar och gör våra egna 
val, utan att behöva känna historiens 
vingslag. 

En av Islays största arbetsgivare
Idag är Bruichladdich en av Islays 
största arbetsgivare med över hund-
ra anställda. De sköter det mesta som 
har att göra med destilleriet på plats 
på ön.
 - Vi fortsätter att växa vilket är 
väldigt angenämt men med det är inte 
helt problemfritt. Då vi jobbar med 
alla aspekter som rör Bruichladdich 
från produktion till marknadsföring så 
finns det en risk att vi knycker anställ-
da från andra företag på ön, och det 
vill vi ju inte, förklarar Adam. 

Några andra problem som har dykt 
upp är bristen på bostäder och skol-
platser, något som aldrig har varit ett 
problem förut på Islay.
 - Det är ett bra problem att ha, 
men det är också ett problem som vi 
måste lösa. Inom något år kommer vi 
förmodligen vara över 130 personer 
som jobbar här. 

Lagring på Islay
Sedan Bruichladdich väcktes till liv 
igen efter 2001 så har de sakta men 
säkert ökat sin produktion. De gick 
från 250,000 liter alkohol per år till 
ungefär 1,5 miljoner liter under 2013. 

Men då de vill att all deras whisky ska 
lagras på Islay så har de valt att gå ned 
i produktion till en miljon liter per år, 
för att få plats med alla fat på ön. 
 - Vi vill väldigt gärna lagra all vår 
whisky på ön och detta har gjort att 
vi har redan byggt fem nya lagerhus 
med en plan på ytterligare sex, säger 
Adam. Detta är naturligtvis en enorm 
investering från Rémy Cointreau men 
det kommer att göra att vi har plats 
för 50 – 60,000 tusen extra fat per år. 

Bruichladdich skulle kunna trycka 
plattan i mattan och producera så 
mycket som två miljoner liter per år, 
men med tanke på utrustningens ål-
der och de anställdas villkor så kom-

mer de inte göra det.
 - Vi försöker inte ta över världen 
med Bruichladdich, skrattar Adam. 
För oss handlar det om kvalitet före 
kvantitet och då är det viktigt att vi 
inte bara sprutar ut Bruichladdich på 
marknaden.

De har även andra stora projekt som 
ska genomföras under de kommande 
åren. Förra året så presenterade de 
nyheten att de skulle börja mälta sitt 
eget korn, något som Bruichladdich 
inte har gjort på nästan 60 år.
 - De gamla mältgolven är vis-
serligen kvar men de är omgjorda till 
kontor och ligger ovanför vår butik 
idag. Men planen har aldrig varit att vi 
skulle använda oss av ett traditionellt 
mältgolv utan en mer modern anlägg-
ning med en mältningstrumma eller 
kanske några saladinboxar, berättar 

”
”Kvalitet är viktigare än kvantitet 
för oss dessutom så vill vi lagra all 

vår whisky på Islay”
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Coull Farm, Isle of Islay
Bonden Andrew Jones odlar korn och råg till 
Bruichladdich alldeles intill Atlantens vågor.
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Adam. Som du hör så är vi på ett pla-
neringsstadium fortfarande, skrattar 
han.

Att de ska börja med egen möltning 
är ett steg i ett större projekt de kallar 
för Islay Barley, ett projekt som inrik-
tar sig på att tillverka så mycket whisky 
som möjligt av korn odlat på Islay.
 - Vårt mål är att vi ska kunna 
mälta varje enskild gårds skörd så vi 
kan skapa en Single Islay Farm Vintage 
whisky, säger Adam. Idag så måste vi 

rätta oss efter vår samarbetspartner i 
Inverness som mältar åt oss och där 
kan vi bara mälta i batcher om 120 
ton. Om en gård producerar mindre 
än det så blir det en blandning av 
skördarna, och det är det vi vill ifrån. 

Förra årets skörd
Då varje gårds skörd är extremt vik-
tigt så var det en spännande sommar 
förra året för Islay. Kornet fick en bra 
start och växte kraftigt på våren sedan 
när värmen slog till var det nära att 

torka ut. Men precis när de behövde 
regn som mest så växlade vädret och 
i stort sett hela skörden för samtliga 
gårdar räddades.
 - Tonmässigt så var 2018 ett av 
de bästa åren vi någonsin har haft, 
berättar Adam. Och vi ser också att 
kvaliteten är bra men det är delvis för 
tidigt att säga hur den torra somma-
ren påverkade whiskyn. Vi mäter ju 
kvaliteten från det att bonden plante-
rar fröet till att vi tömmer fatet, och 
det kan ju vara ett spann på allt från 
tre till trettio år. Men vi ser inga direkt 
problem just nu. 

Ryewhisky från Islay?
När Jim McEwan slutade på Bruichlad-
dich så ville Allan Logan, som är pro-
duktionschef, och Adam fortsätta att 
utveckla det som Jim hade lagt grun-
den till, nämligen att experimentera 
med nya saker.
 - Råg var egentligen ett natur-
ligt steg även om det inte tidigare 
hade gjorts på Islay. Bönderna måste 
odla något annat än korn på sina åkrar 
emellanåt för att kultivera och behålla 
ekosystemet, berättar Adam. 

Innan Bruichladdich började med sitt 
projekt Islay Barley 2004 så var det 
nästan ingen på Islay som odlade korn 
då det inte fanns någon marknad för 
det. Det samma gäller idag för andra 
sädesslag.
 - Man kan odla morötter eller 
ärtor också, men vårt förslag var att de 
skulle odla något som vi kunde använ-
da också. Då behövde inte bönderna 
köpa innan någon annan utrustning 
och de behövde inte leta andra kun-
der, förklarar Adam.

Rågen odlades på Coullan Farm på Is-
lay av bonden Andrew Jones, en gam-
mal skolkamrat till Adam för övrigt. 
 - Andrew som är en ung bonde 
på Islay är intresserad av att utveckla 
och testa nya saker, så när vi kontak-

Port Charlotte
Heavily Peated 10 Years
Nr: 80616 - 659:-

Bruichladdich
The Classic Laddie Scottish Barley
Nr: 85336 - 569:-
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tade honom med idén om att odla råg 
så var han med på en gång. 

Totalt lyckades de skörda 12 ton råg 
som sedan blandades med korn från 
Islay så deras mashbill blev tillslut 
45% mältat korn och 55% råg.
 - Vi hade ju naturligtvis ing-
en aning om hur man producerar 
rågwhisky, men vi pratade med kol-
legor runt om i världen. Tyvärr är vi 
ju unika att vi har ett Viktoriansktde-
stilleri och ingen annan använder lika 
gammal utrustning som oss, skrattar 

Adam.

Men i december 2017 så destille-
rade de råg för första gången på 
Bruichladdich.  
 - Det som kom ut ur pannorna 
var ju bra på riktigt, säger Adam 
förvånat. Även om det nu bara 
är lagrat i något år så är det en 
fantastisk kryddig och lakritsak-
tig sprit. Att göra whisky på Is-
lay är ju speciellt i sig, men att 
få göra något som ingen annan 
har gjort tidigare är ju fantas-
tiskt. 

Det var Adam och Duncan ’The 
Budgie’ McFadyen som tillsam-
mans såg de första dropparna 
sippra fram kl 03.00 på natten.
  - Man inser ju att det inte 
finns så mycket i whiskyväg som 
inte har gjorts tidigare på Islay 
så när vi stod där, jag och Bud-
gie, så insåg vi att vi hade skapat 
flytande historia, säger Adam 
stolt.

De har valt att lagra sin rågwhisky 
på lätt rostade fat för att få fram en 
tydligare smak och doft från själva rå-
gen istället för från fatet. 
  - Vi håller ett öga på fa-
ten och ser hur experimentet går, 
men det är ju inget som vi kommer att 
släppa någon gång snart, säger Adam. 

Men definitivt i framtiden.

Octomore Event Horizon
På årets upplaga av Feis Ile så släppte 
Bruichladdich sin första 12 åriga utgå-
va av sin superrökiga Octomore. De 
kallade buteljeringen för Octomore 
Event Horizon och whiskyn kommer 
från det där första produktionsåret 
2007 då de började producera super-
rökigt destillat.
 - Vi har i nuläget ungefär bara 
60 fat kvar från 2007 med Ocotomore, 
men det har aldrig varit tanken med 
detta varumärke att vi ska ha äldre la-
ger, förklarar Adam. Då processen är 
så svår för att få den här extrema rö-
kigheten så blir det naturligt med små 
batcher.

Utöver rökigheten så finns det heller 
ingen kontinuerlighet i produkten. De 
använder olika fat och buteljerar vid 
olika alkoholstyrkor. 
 - Det är en intressant produkt 
på det sättet att det finns inga regler 
förutom att den ska vara superduper-
rökig, skrattar Adam. Förutom det så 
har vi fria händer.

Octomore visar också att en whisky 
behöver inte vara som alla andra. Den 
rättar sig inte efter ålder och med en 
ppm-halt som ibland är uppe och no-
sar på 300 så är den långt utanför nor-
men vad som traditionellt är en ”rö-
kig” whisky.
 - Många stirrar sig blinda just 
på dessa extrema siffror, men om 
man smakar Octomore så inser man 
att vilken otrolig kvalitetsprodukt det 

Octomore 10 år
Superrökigwhisky från Bruichlad-
dich. Denna variant har en PPM-
halt på 167.
Nr: 40354 - Pris: 1879:-

”
”När jag och Budgie stod där klock-
an 03 på morgonen, så insåg vi att vi 

hade skapat flytande historia”
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”
”När jag och Budgie stod där klock-
an 03 på morgonen, så insåg vi att vi 

hade skapat flytande historia”
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Världsrekordhållare!

Den 13 april i år så slog Bruichladdich 
tillsammans med sin svenska impor-
tör Nigab världsrekord i whiskyprov-
ning. 

Det var under Öl & Whiskymässan 
i Göteborg som de lyckades samla 
2383 personer för att samtidigt prova 
Bruichladdich Single Malt Whisky.
 - Det var en riktigt häftig upp-
levelse, säger Adam. Det var impone-
rande att se så många i publiken. Fak-
tum är att vi bor nästan lika många på 
hela Islay som det var i pubilken den 
dagen.

Om du vill läsa om rekordet så kan du 
göra det på denna länk: https://www.
guinnessworldrecords.com/world-re-
cords/largest-spirit-tasting 
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är, säger Adam. Det är resultatet av 
ett långsamt, tidskrävande hantverk 
som sedan får lagras till perfektion.

Hur kan de då skapa denna enorma 
ppm-halt som Octomore besitter? 
Förut var det lite av en hemlighet hur 
processen gick till men nu är Adam 
lite mer öppen och kan beskriva hur 
de lyckas. 
 - Det vi gör är att vi förlänger 
kölningsprocessen till det extrema, 
förklarar Adam. Vi kölnar kornet un-
der lång tid och på svag värme. Tricket 
är att få en liten låga med mycket rök-
utveckling.

Normalt så tar det kanske ett dygn att 
kölna kornet, men för Octomore så 
tar det tre dagar.

 - Till vår normalrökiga Port 
Charlotte, som ligger på 40 ppm så 
kölnar de som vanligt under ett dygn 
och sedan analyserar de kornet för att 
se hur hög ppm halt det har, förklarar 
Adam.
 
De kan ju inte styra själva processen 
då rök är naturligt så det de gör att 
de blandar ut den rökiga malten med 
orökt malt tills de når 40ppm i en 
batch. 
 - Men för Octomore så blan-
dar de inte ut batchen utan levererar 
det som det är, skrattar Adam. De gör 
detta endast till oss, men det är ändå 
ingen annan som vill ha så rökigt korn. 
Alla andra vill ha en kontinuerlig ppm-
halt, men det är inte vi intresserade 

av.

Produkten Octomore innebär ock-
så otroligt mycket merarbete för 
Bruichladdichs designers och mark-
nadsförare då varje buteljering är en 
”ny” unik produkt som behöver nya 
förpackningar och marknadsförings-
material. 
 - Även om det innebär mer jobb 
för alla i kedjan så är det något vi tror 
på i alla fall. Vi förstår varför de flesta 
andra inte arbetar på samma sätt som 
oss men vi vill skapa riktigt intressant 
och tankeväckande whisky. Bruichlad-
dich ska inte välj att göra något bara 
för att det är enkelt att göra, vi ska 
göra det för att det är det rätta att 
göra, avslutar Adam.

 ”
”Bruichladdich ska inte välj att göra 
något bara för att det är enkelt att 
göra, vi ska göra det för att det är 

det rätta att göra”
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Vi på Malter Magasin är fascinerade 
av människorna bakom de drycker vi 
älskar. Det är det vi har i fokus när vi 
intervjuar och skriver om människ-
orna i denna härliga bransch. Vilka 
stigar ledde till där de är nu? Många, 
om inte alla, har en brinnande pas-
sion för sitt hantverk och de har fan-
tastiska historier att berätta. Detta är 
något som filmmakaren Greg Swartz 
också upptäckte.

Text: Henric Madsen
Foto: Water of Life
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Filmens huvudkaraktär
Jim McEwan är filmens huvudkaraktär
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Water of Life är en helt ny whiskyd-
okumentär som fokuserar just på det 
vi pratar om, människorna. Filmen är 
faktiskt så pass färska att den har inte 
riktigt haft premiär ännu, bara en för-
handsvisning.

Filmen är en idé som Greg fick när han 
var på resa i Skottland tillsammans 
med sin fru. De åkte dit för att fira sin 

tioåriga bröllops-
dag och att de val-
de just Skottland 
berodde på att 
Greg hade tjatat 
om landet långt 
innan de gifte sig. 
 - Jag var 
utbytesstudent i 
Skottland när jag 
gick på Collage, 
berättar Greg. Det 
var ett fantastiskt 
år och det satte 
sina spår kan man 
säga. Så efter att 
jag hade berättat 
om landet i över 
tio år så beslutade 
vi att vi skulle resa 
dit, så min fru fick 
uppleva en del av 
allt som är fantas-
tiskt med Skott-
land. 

Väl på plats så upptäckte Greg en an-
nan del av Skottland som han inte tidi-
gare hade upplevt, whisky!
 - När jag var där i ungdomen så 
upplevde jag aldrig whisky på samma 
sätt som nu när jag var vuxen, säger 
Greg. Jag och min fru besökte några 
destillerier på vår resa och då öppna-
des en helt ny värld.

Greg är filmskapare till yrket och har 
bland annat regisserat filmen Another 
Harvest Moon med Ernest Borgnine 
(The Wild Bunch, The Dirty Dozen, 

Airwolf) och Richard Schiff (The West 
Wing, Ray, Ballers). 

En plan tar form

När han gick runt på destillerierna så 
kunde han inte sluta tänka på att det 
fanns en fantastisk historia att berätta 
här. Väl hemma i Los Angeles i USA så 
spann han vidare med denna idé och 
presenterade den för sin affärskom-
panjon.
 -  Jag är ett stort fan av serien 
”Chefs Table” på Netflix och jag kän-
de att jag verkligen kunde göra en film 
i samma stil men som handlade om 
whisky istället, berättar Greg. En film 
som främst handlade om hantverket 
och människorna. 

Han är ju naturligtvis medveten om 
att det har släppts en hel del whiskyd-
okumentärer under åren, men ofta är 
dessa mer utformade som reseberät-
telser menar Greg 
 - Ofta handlar det om att de be-
söker ett destilleri där de berättar lite 
snabbt hur de gör whisky och sedan 
klipper de till ett torvfält där det kom-
mer en harang om vad torv är.

De ville ha en annan infallsvinkel i sin 
film och beslutade att fokusera på de 
stora whiskypersonligheterna.
 - Idén med projektet var att vi 
ville lyfta fram det hantverk som är 
whisky och redan från början så var 
jag tydlig med att vi måste hitta rätt 
person som filmen kan kretsa kring. 
En person med glöd, passion och som 
är karismatisk. Ju mer jag forskade 
och undersökte vem vi skulle kontak-
ta så blev bilden klar att det var Jim 
McEwan vi måste ha med. 

Greg tror också att Bruichladdich är 
en otroligt viktig del av den boom vi 
upplever idag med ’craft’ destillerier 
som poppar upp överallt. Han menar 
att Bruichalddich var de som startade 

””Som filmskapa-
re så söker jag 
hela tiden efter 
en bra historia - 
och ingen är lika 
fantastisk som 

whiskyns”
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Whiskyn och hantverket
Det är en stor apparat att spela in en 
dokumentär om whisky, hantverket 
och personerna bakom. 
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Greg Swartz och Jim McEwan
Greg fascinerades över Jims glöd, pas-
sion och hans karismatiska person.
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den trenden. 
 - De var otroligt inflytelserika 
i att inspirera andra destillerier att 
inte kylfiltrera sin whisky, inte färga 
sin whisky och verkligen utbilda sina 
kunder om vad whisky är istället för 
att sälja på dem marknadsföring om 
drakar, vikingar och sägner. Efter att 
de kom igång igen år 2000 så  satte de 
whiskyn i första rummet, och det var 
imponerande, säger Greg.

De kontaktade Jim och ställde frågan 
om han ville vara 
med i filmen och 
han svarade ja på 
stående fot

Finans ie -

ring

Att göra en film är 
inte billigt. Särskilt 
inte om man bor i 
USA och ska spela 
in den i Skottland, 
som i detta fall. De 
valde därför att ta 
in kapital genom 
en crowdfunding 
kampanj på siten 
Indiegogo. 
 - Man kan ge sig ut på en 
pitch-turné runt om i Hollywood, men 
i 99,9% av fallen så blir det ett nej, för-
klarar Greg. Hela den processen äter 
upp tid. Man måste boka, förbereda, 
presentera och sedan vänta på ett be-
slut som förmodligen ändå kommer 
bli ett nej. Så vi valde istället att försö-
ka finansiera projektet via en modern 
crowfundingkampanj.

Kampanjen gick bra och den 25 au-
gusti 2018 mötte sitt mål inom ramen 
för insamlingen vilket var $77 000. 
 - Jag kan väl erkänna att det var 
på håret att vi fick ihop medlen. Den 
sista halvtimmen så gick en backare in 
med $2500 och det var det som gjor-

de att vi tillslut kunde kom i mål, skrat-
tar Greg.

Den femte oktober förra året körde de 
igång med inspelning på plats i Skott-
land men under arbetet med filmen 
så upptäckte de att de hade ett växan-
de problem. 
 - Väl på plats så upptäckte vi att 
även om vi hade det klart för oss att 
Jim var vårt ”huvudkaraktär” så var 
nästan alla som vi träffade minst lika 
intressanta. 

Ett sådant exem-
pel som han näm-
ner är Billy Walker 
på Glen Allachie.
 - Billy är ju 
minst lika karis-
matisk och pas-
sionerad som Jim 
McEwan men 
man kan väl säga 
att han tar lite 
mindre plats och 
vill inte stå lika 
mycket i ramplju-
set som Jim, skrat-
tar Jim.  

Under två veck-
or så korsade de Skottland fram och 
tillbaka för att besöka Islay, Dufftown, 
Elgin, Edinburgh med mera. 
 - Förutom att besöka Jim 
McEwan på Islay så var vi ju också till 
Elgin och spenderade en hel dag med 
teamet på Gordon & MacPhail då vi 
ville ha in aspekten med oberoende 
buteljerare. De tog verkligen emot oss 
med öppna armar och bjöd frikostigt, 
skrattar Greg. Jag fick faktiskt prova 
deras 75-åriga Mortlach också vilket 
var en fantastisk upplevelse. 

För att få en bättre förståelse för hant-
verket så jobbade Greg även en hel 
vecka på Glasgow Distillery.
 - Det var bra att få känna på hur 

””Jim McEwan is 
not our only sto-
ry, but the is our 

main story”
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det fungerar på riktigt, säger han. Inte 
bara lyssna på andra som berättar 
utan faktiskt kavla upp ärmarna och 
jobba med att producera råsprit. 

De var även över till Irland och besök-
te Waterford Distillery där de intervju-
ade Mark Reynier.
 - Mark har ju också en sådan 
där fantastisk personlighet och väldigt 
duktig på att berätta, säger Greg. Han 
körde igång att prata om Waterford 
och hur de tänker direkt från start, 
innan vi ens hade hunnit packa upp 
vår utrustning, skrattar han. 

När de väl kom tillbaka till USA så 
hade de ett digert arbete framför sig 
att mejsla fram berättelse om ”The 
Water of Life” från alla de fantastiska 
mötena. 

LANSERING

Planen har hela tiden varit att de ska 
åka ut på en Europaturné i Novem-
ber 2019 och visa filmen på mässor 
och på plats hos destillerierna som är 
med. Men under våren 2019 så fick de 
erbjudande de inte riktigt kunde tacka 
nej till.
 - Ardnahoe kontaktade oss och 
frågade om vi inte kunde ha en första 
screening av filmen hos dem under 
Feis Ile festival i Maj, berättar Greg. 
Tanken de hade var att Jim kunde hålla 
en mini-masterclass och vi skulle visa 
filmen med ön Jura som backdrop. 

Erbjudandet var för bra för att passa 
på så de ökade produktionstakten för 
att hinna få en ’rough cut’ färdig till 
festivalen. 
 - Vår stackars redigerare jobba-
de 16 timmars pass sju dagar i veckan 
för att hinna, säger Greg. 

Att en första visning skulle ske på just 
Ardnahoe kändes naturligt för hela 
teamet.
 - Vi har en viss koppling till Ard-

nahoe i filmen, berättar han. Vi hade 
sådan tur att vi var på plats och skulle 
filma precis då de körde sin första de-
stillation. Så den historiska händelsen 
har vi faktiskt på film, vilket är smått 
unikt. I filmen så pratar också Jim om 
känslan av att stå i Ardnahoe och de-
stillerar med utsikt rakt mot bergen på 
Jura, The Paps. Och det var exakt så vi 
såg filmen för första gången, med Jura 
som bakgrund, det var magiskt säger 
Greg.

Även om de redan har haft den där 
första visningen så är det en del arbe-
te kvar med filmen. Musiken är inte 
riktigt rätt och det är en del klipp som 
inte är riktigt bra. 
 - Vårt mål är att filmen ska vara 
klar i slutet av Oktober, lagom till Glas-
gow Whisky Festival. Sedan ska vi till 
Celtic Castle i Tyskland på deras sto-
ra mässa, säger Greg. Då kommer Jim 
med också för att eventuellt hålla en 
provning i samband med visningen av 
filmen.

Efter turnén så är målet att lansera 
den på någon av de otaliga streaming-
tjänsterna som finns tillgängliga. 
 - Vi har redan nu förhandling-
ar med olika tjänster så som Netflix, 
Amazon, Apple One m.fl men vi har 
inte riktigt bestämt oss ännu vilken 
vi kommer att välja. Filmen kommer 
med all säkerhet att först komma ut 
på den amerikanska marknaden inn-
an den släpps i Europa och resten av 
världen, avslutar Greg.

””Vi var på plats 
när Ardnahoe 

destillerade för 
första gången, 
den historiska 

händelsen har vi 
fångat på film”
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 Bessie
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 Bessie
Det är många i detta 

whiskyälskande land som 
känner till Laphroaig och dess 

härliga och kaxiga rökighet. Men 
hur många känner till Bessie William-
son? Under 1900-talet spelade hon 
en extremt viktig roll för destilleriets 
utveckling och är en legendarisk Is-
lay-profil som alla bör hylla med en 
dram!

Hon kom från en bakgrund med ing-
en koppling till whiskybranschen men 
lyckades ändå bli den enda kvinnliga 
ägaren till ett Skotskt whiskydestilleri 
under hela 1900-talet. Detta i en tid 
då praktiskt taget inga kvinnor jobba-
de i branschen, och om de gjorde det 
så var det som sekreterare eller stä-
derskor.

Och även om hon är starkt förknip-
pad med Islay så var hon född 1910 i 
Glasgow på High Street. Dotter till en 

kontorsarbetare som ryckte in i Bri-
tish Army och dog i striderna år 1918 
i Frankrike under Första Världskriget. 
Änkan Williamson blev själv att 
uppfostra ’Bessie’ och hennes två 
syskon.

1927 så började hon studera 
på University of Glasgow. 
Hon hade siktet inställt 
på konststudier, men 
att studera var svårt 
för henne och flera 
gånger fick hon 
omtentor. 

 Elizabeth Leitch Williamson
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Det tog henne fem år att läsa den tre-
åriga kursen. 

Efter universitetsstudierna så fortsat-
te hon att plugga men nu till lärare is-
tället. Under studietiden jobbade hon 
på en restaurang för att ha råd men 
hon läste samtidigt en rad kvällskur-
ser för att lära sig användbara sekre-
teraruppgifter.

1934 så åkte Bessie, och hennes bäs-
ta vän Margaret Prentice på semester 
till Islay. Väl på plats på ön så fick hon 
reda på att destilleriet Laphroaig sökte 
efter en tillfällig sekreterare som kun-
de stenografi. Hon sökte tjänsten och 
fick den! Hennes kvällskurser hade 
lönat sig och hon återvände aldrig till 
lärarutbildningen.

På denna tiden ägdes destilleriet av D 
Johnston & Co, som i sin tur styrdes av 
Ian Hunter. Ian hade ett rykte om sig 
att ha notoriskt kort stubin, men Be-
ssie hamnade på god fot med honom 
från start och måste ha gjort ett bra 
intryck på Ian för efter sommaren så 
frågade han henne om hon inte kunde 
sköta hela kontoret på Laphroaig.

1938 fick Ian en stroke som tog så illa 
att han blev rullstolsbunden och Be-
ssie tog då på sig större ansvar över 
verksamheten. Under Andra Världs-
kriget så användes Laphroaig som ba-
racker och ammunitionsförråd av den 
brittiska armnén. 1944 så beslutades 
det att armén skulle lämna tillbaka 
destilleriet till dess ägare och Ian gav 
då Bessie full kontroll över driften. 

1950 så ombildades ägarbolaget, D 
Johnston & Co, till ett aktiebolag, och 
Bessie utsågs till sekreterare i styrel-
sen. Hon fick också en liten aktiepost.

När Ian Hunter avled 1954 så hade 
han skrivit in i sitt testamente att de 
med lång tjänstgöring vid destilleriet 

skulle få en summa pengar. Till Bessie 
lämnade han efter sig  £5000, hela 
destilleriet, Ardenistiel House och ön 
Texa. Bessie i sin tur utsåg Tom An-
dersson att sköta produktionen på 
Laphroaig och hon fokuserade på fö-
retagets affärer!

Under Bessies ledarskap så blomst-
rade Laphroaig. Likt många andra de-
stillerier på Islay så fokuserade de på 
att producera Single Malt för de stora 
blendinghusen på fastlandet. Ett tv-te-
am besökte Laphroaig under 60-talet 
och hon sade då i en intervju att ’We 
can’t supply the demand that we have 
for our whisky’.

Hennes huvud för affärer tillsammans 
med det faktum att hon var ensam 
kvinna i branschen imponerade de 
som då styrde i Scotch Whisky Asso-
ciation. De bjöd till och med in henne 
på flera resor till USA för att hålla fö-
reläsningar om skotsk whiskyproduk-
tion. Det var på en av dessa resor hon 
träffade den kanadensiska radiostjär-
nan Wishart Campbell. 

Wishart var barnbarn till en präst från 
Islays halvö Oa som hade emigrerat 
till Kanada på 1800-talet i samband 
med tvångsförflyttningar av skotska 
högländare. Wisharts och Bessies ro-
mans var stormig och passionerad 
och redan 1961 gifte de sig i Glasgow.

Bessie var respekterad och omtyckt 
på Islay på grund av hennes bidrag till 
ön, både på ett socialt plan så väl som 
i affärer. Hon var aktiv i Scotish Wo-
men’s Rural Institute, anordnade kon-
serter och insamlingar till lokala väl-
görenheter. Hon var också ordförande 
i en välgörenhetsförening i Kildalton 
som hade sina sammanträden i Fol-
kets Hus som låg på Laphroigs ägor. 
1963 fick hon också St John Order för 
sitt arbete med välgörenhet. 

Bröllopsfoto
Foto från Bessies och Wishrats 
bröllop.

Ian Hunter
Ian utanför Laphroaig Distillery
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Laphroaig från 1940-talet
En extremt ovanlig, orökt, Laphroaig 
från 1940-talet. 
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Laphroaig 25yo The Bessie Williamson Story
En 25 åring som släpps exklusivt för Travel Retail 2019
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Hennes make var däremot inte om-
tyckt på ön och sågs lite som en 
guld-grävare som dansade in på Islay 
med endast en resväska och en vit fly-
gel. 

Men vad det verkar så hade de ett 
lyckligt äktenskap. De bodde på går-
den Ardenistiel och Wishart startade 
en liten verksamhet där han sålde 
frukt, grönsaker och blommor till lo-
kala företag.

Även om Laphroaigs whisky var en av 
Islays mest populära så insåg Bessie 
behovet av att modernisera produk-
tionen och bygga fler lagerhus. Hon 
vände sig till den lokala och förmögne 
landägarfamiljen McTaggert. Hon er-
bjöd dem att köpa hela destilleriet för 
£ 80 000, men de avböjde affären.

Då vände hon sig istället till det ameri-
kaägda företaget Long John Distillers. 
De nappade däremot på hennes för-
slag och köpte ägarskapet av Bessie 
via tre olika inbetalningar, 1962, 1967 
och slutligen 1972. Under denna pe-
riod så var Bessie kvar som Styrelse-
ordförande i D Johnston & Co Ltd och 
hade en plats i Long John Distillers 
styrelse fram till sin pension 1972. 

Genom denna uppoffring kunde hon 
driva igenom viktiga renoveringar och 
utbyggnader av Laphroaig. Det var 
hon som byggde det nya pannhuset 
1967 och det var även hon som gjorde 
att Laphroaig slutade med att värma 
pannorna med kol och gick över till 
ångvärme istället.

De sista åren som Bessie drev 
Laphroaig var dock ganska dystra för 
henne. De nya ägarna drev igenom 
modernisering även av personalen. 
Under Bessies ledning hade Laphroaig 
fått epitetet ‘Islay Labour Exchange’. 
Om hon fick höra talas om någon som 
hade blivit uppsagd eller hade andra 

motgångar så erbjöd hon ofta dessa 
jobb, även om det kanske inte fanns 
något att göra. 

Hon erkände själv för Long Johns sty-
relse att hon hade en rad anställda 
som nog borde ha gått i pension, men 
då det inte fanns något pensionssys-
tem så hade hon dem anställda istäl-
let. 

När Long John fick full kontroll över 
Laphroaig så städades dessa äldre 
herrar ut från lönelistorna.

Bessie dog 1982 vid 71 års ålder.

Hur ska man summera denna urkraft 
som var Bessie Williamsson? Hon ver-
kade i en bransch som var helt do-
minerad av män men lyckades ändå 
driva Laphroaig framåt och på så sätt 
bygga vidare på historiens grundste-
nar. Hennes gärningar och hennes vil-
ja att hjälpa andra lever kvar än i dag 
i Islays själ. 

Laphroaig hedrar Bessie i år med att 
släppa en 25 årig buteljering som de 
kallar ”The Bessie Williamson Story”. 
Den släpps exklusivt för Travel Retail 
och levereras i en ytterst vacker för-
packning där Bessies historia berättas. 

Slainte Mhath Bessie och tack!
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Text: Henric Madsen
Foto: Mark Dermul

Om man söker efter whiskyrecensio-
ner på Youtube så snubblar med all 
säkerhet snart över en kanal som he-
ter ’Marks Whisky Ramblings’. Den 
drivs av Mark Dermul och han börja-
de ladda upp sina klipp på tjänsten 
för sju år sedan.

Han är numer en välkänt ansikte 
i whiskybranschen och då kanske 
främst för sin enorma Auchentoshan 
samling. Han har över 350 unika flas-
kor som spänner över en tidsperiod 
på 60 år.

Vi var nyfikna på vem Mark är och hur 
hans intresse för just Auchentoschan 
växte fram.

 Mark är född och uppvuxen 
i Antwerpen men för 17 år sedan så 
förde jobbet honom till Gent.
 - Jag studerade till att bli lärare, 
men innan jag hade hunnit gått klart 
mina studier så blev jag kontaktad av 
en bank som frågade om jag ville bör-
ja jobba där. Och där har jag jobbat nu 
i 22 år.

Han har alltid druckit whisky, men 
mest som en ’vanlig’ konsument. Som 
mest hade han fyra – fem flaskor hem-
ma och då endast blended whisky.
 - Men så 2009 fick jag en flas-
ka Auchentoshan 12 år på min födel-
sedag, berättar Mark. Jag hade aldrig 
hört talas om destilleriet tidigare och 
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jag visste inte ens hur jag uttalade det, 
men jag blev nyfiken.
När han öppnade den och smaka-
de så var det en smakexplosion. Han 
hade aldrig förut druckit någon bättre 
whisky. 
 - Jag minns att jag tänkte ”- 
Wow, är det här whisky? Kan det sma-
ka så här gott? Det är så mycket bättre 
än allt annat jag har druckit tidigare”

Auchentoshan var hans första möte 
med Single Malt whisky och den ro-

mansen har hållit i sig 
nu i över 10 år snart. 
 - Idag har jag en 
samling med Auchen-
toshan som är över 
350 flaskor och sträck-
er sig från 60-talet till 
idag, berättar Mark 
stolt. Jag har flaskor 
från alla olika årtion-
den från 1960 till idag 
men det är fortfaran-
de en del som jag sak-
nar. 

Under slutet av 90-ta-
let så buteljerade 
Auchentoshan ett 50-
tal enskilda fat, där 
Mark har lyckats fått 
tag på ca 15 stycken 
buteljeringar.
 - Dessa är inga jag 
jagar längre, säger 
han. OM jag stöter på 

dem så köper jag givetvis dem men 
jag har slutat leta. 

Om man samlar på Auchentoshan så 
är det några buteljer som är nästan 
lika svåra att få tag i som de brittiska 
kronjuvelerna. Det är en 31-åring från 
1965 och en 25-åring från 80-talet, 
bägge dessa har Mark.
 - Men de mest sällsynta är två 
femtioåringar från 1957, berättar 
Mark. Det var två fat som de butelje-

rade där det ena gav ifrån sig 177 flas-
kor och det andra 144 flaskor, och jag 
har en av varje flinar han.
Även om Mark har slutat jaga äldre 
flaskor så köper han fortfarande allt 
nytt som släpps av Auchentoschan. 
 - Jag har också en överenskom-
melse med destilleriet 
att så fort de öppnar ett 
nytt fat till deras ”Bottle 
your own”-tur i shopen 
så skickar de två flaskor 
till mig direkt. 
Han försöker alltid köpa 
två av alla flaskor, då har 
en flaska att ställa till 
samlingen och en flaska 
att dela med vänner.
 - Jag köper en 
hel del andra whiskys 
också, förutom Auchen-
toshan, men jag samlar 
inte på dem. Jag håller 
en hel del provningar 
runt om i Belgien och 
så har jag en egen lokal 
som jag håller provning-
ar i en gång i månaden, 
säger Mark. Jag försö-
ker alltid köpa det som 
är nytt och intressant 
och som jag kan ha med 
på provningar. Jag har 
ju inte råd att köpa och 
prova allt själv, men om 
man kan hålla provning-
ar så är det ett perfekt 
sätt att få möjlighet att 
köpa och prova nya så-
väl som äldre whiskys.

Hela sin samling har 
han stolt uppställt i en 
specialbyggd hylla som 
upptar två våningar 
centralt i sitt hem i Gent.

The Saga Begins
Förutom whisky så är Mark också väl-
känd för sitt otroliga intresse av film 

””Wow, är det 
här whisky? Kan 
det smaka så här 

gott? Det är så 
mycket bättre än 
allt annat jag har 
druckit tidigare”
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350 flaskor AUCHENTOSHAN
Mark har sin samling i en platsbyggd 
hylla som sträcker sig över två våning-
ar i hans hem i Gent.
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serien Star Wars.
 - Det började med att jag och 
min far skulle gå på bio, berättar 
Mark. Jag är född 1970 så jag var 7 år 
när Star Wars IV hade premiär. Jag vil-
le se Bambi men in far tyckte att jag 
och min bror var gamla nog för att se 
den nya häftiga Star Wars istället. 

Efter det första mötet med Luke 
Skywalker, Han Solo och Darth Vader 
så var Mark fast, 
på riktigt. 1980, 
när Star Wars The 
Empire Strikes 
Back gick på bio, 
såg han den fil-
men inte mindre 
än tjugo gånger 
under en påsk-
lovsvecka. På den 
tiden kunde man 
lösa en biljett vid 
första visningen 
och stanna kvar 
hela dagen på 
bion.

Det räckte ju inte 
med filmerna 
utan Mark börja-
de samla på Star 
Wars saker också. 
Först leksaksgubbarna sedan skovor 
med musiken. Under tidigt 90-tal så 
tog han samlandet till en ny nivå då 
han började samla på autografer. 
 - Jag skrev till skådespelarna 
och filmteamet och frågade om jag 
kunde få deras autografer, berättar 
Mark. Nu har det ju blivit en större in-
dustri med Star Wars mässor där man 
kan träffa skådisarna och de signerar 
för pengar, men så var det inte när jag 
började.

Men det räckte inte med autogra-
fer. Hans intresse växte och han har 
bland annat ätit lunch med Mark Ha-
mill, skådespelaren som spelar Luke 

Skywalker i filmerna. Han har även 
besökt Christoffer Lee´s privata hem 
och träffat honom där. Han var även 
ordförande för den Belgiska Star Wars 
fanklubben i några år.  
 - Jag var ju fullt medveten om 
att mitt intresse kanske hade spårat 
ur en del, men det fanns mer att upp-
täcka kring dessa filmer. Detta sökan-
de gjorde att jag började anordna re-
sor till inspelningsplatserna, berättar 

Mark.

De spelade in 
många scener i 
Tunisien, främst 
de som skulle fö-
reställa Lukes 
hemplanet Tatooi-
ne. 
 - Efter att 
ha publicerat min 
resa på internet 
så hörde massor 
med människor av 
sig och ville också 
följa med, så då 
började jag orga-
nisera resor, be-
rättar han.

På en av sina sista 
resor till Tunisien 

så upptäckte de att ’Lars Homestead 
– det hus där Luke Skywalker bor i fil-
merna var i ett bedrövligt skick.

De var en grupp med entusiaster som 
satte upp en crowdfunding på internet 
och efter bara några månader så hade 
de fått in över tio tusen dollar. 
 - Vi var sex personer som åkte 
tillbaka till Tunisen och började arbe-
tet med att restaurerar denna fantas-
tiska plats, säger Mark stolt. Jag var ju 
projektledare och det krävdes en hel 
del tillstånd både från Tunisiska staten 
såväl som från Lucas´s Films.

”” Jag var ju fullt 
medveten om 

att mitt intresse 
kanske hade spå-

rat ur en del”
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AUCHENTOSHAN 50yo
Destillerad 1957, buteljerad 2007.
Fatet gav ifrån sig endast 144 flaskor.
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LARS HOMESTEAD
Luke Skywalkers Homestead i Tunisien 
efter renoveringarna.
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SAVE LARS WHISKY
Detta projekt ledde Mark i sin tur på 
ännu ett äventyr – att bli en Oberoen-
de Buteljerare.
 - Det visade sig att en av 
de som var med på resan också äls-
kade whisky, berättar Mark. Och vi 
beslutade att vi skulle göra något kul 
samarbete kring projektet ’Save Lars 
Homestead’.

Tillsammans grundade de Mark & 
Manny´s Malts.

 - Vi är inne på vårt fjärde år 
men har redan buteljerat tolv olika 
whiskys och fyra olika gin. Vi har valt 
att bara buteljera femtio flaskor av 
varje whisky så det är en strikt limite-
rade upplaga varje gång. 
Vem som helst kan köpa MMM´s bu-
teljeringar, men det gäller att vara 
snabb!
 - Vi kommunicerar ut väldigt 
tydligt på sociala medier och via mail 
när och hur vi släpper våra whiskys, 
men det gäller at vara snabb. Vanligt-

vis så säljer vi slut på tre – fyra tim-
mar, men rekordet ligger på sex minu-
ter för en 20-årig Arran.

Detta är bara en bisyssla som de gör 
för att det är kul. De har bägge varsina 
jobb och de tjänar inga pengar på det.
 - Vi gör det i grunden bara för 
att kunna säga att vi har gjort det och 
för att det ger en viss stolthet att kun-
na avnjuta en whisky som man själv 
har valt ut och buteljerat, säger Mark 
stolt.  

När vi frågar om han har några avslu-
tande ord så skrattar han högt.
- May the Malt be with you, of course!

SAVE LARS WHISKY Edition Nr 1:
Bruichladdich 20yo
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Dags för grillviner!
Vinjournalen.se

Text: Jeanette Gardner 

Vinjournalens provpanel som består 
av 4 personer, Erik, Sylvia, Pia och 
Derek, har valt ut de 15 bästa som-
mar- och grillvinerna av totalt 42 
viner. Bara de bästa – 4:or och 5:or 
alltså!

Provningen är en blind provning, obe-
roende av producent, land, pris och 
druva. Men nu när vi skriver vinet så 
vet vi förstås vad det är för vin, var det 
kommer ifrån och vad det heter.

Alla viner har artikelnummer och finns 
på Systembolaget, några viner finns 
beställningssortimentet och tänk på 
att om du beställer viner, så bidrar du 
till ett ännu mer dynamiskt utbud och 
får ta del av de många goda doldisarna 
som finns i beställningssortimentet.

Vi har provat 13 köttiga röda och 2 
lättare vita viner i olika prisklasser 
som passar till sommarens grill och 
bufféer!
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Brunello di Montalcino Val 
di Suga 2013 | SB 42302 | Italien, 

Toscana | 259 kr

God typisk Brunello di Montalci-
no som är ett så perfekt grillvin från 
Toscana och Val di Suga. Härliga mus-
tiga ”italienska” stilen med druvan 
Sangiovese. Moget, smakfullt och 
mörkfruktigt vin med mängder av fyl-
liga och koncentrerade smaker som 
cederträ, kryddor som kanel, choklad 
och nötter. Mysigt vin med bra balans, 
söt frukt och syra. Fin längd. Ett välut-
vecklat vin med mysig fatkaraktär och 
fylliga smaker som trivs ihop med allt 
grillat! 

Generöst vin med fräscha tanniner!

Xavier Châteauneuf-du-Pape
2015 | SB 6267 |Frankrike, Rhône-

dalen | 269 kr

Populärt och strukturerat stramt fat-
lagrat Châteauneuf-du-Pape vin! Rik 
fruktbouquet av typiska smaker av 
mörka bär och frukter, peppar och 
örter, en släng av viol och lite chok-
lad. Detta mörka och läckra klassiska 
grillvin med sina mjuka tanniner har 
en snygg finish som varar länge. Med 
en läcker karaktäristisk druvblend av 
Grenache, Mourvèdre och Syrah är 
vinet ett säkert kort tillsammans med 
allt det kött som du lägger på grillen!

Fylligt, mörkfruktigt och generöst 
vin!

Brunello di Montalcino Pog-
gio Nero 2012 | SB 75421 | Italien, 

Toscana | 249 kr

Druvan Sangiovese visar upp sin allra 
bästa sida i detta mörkröda och frukt-
digra Brunello-vin med en mastig och 
generös smakpalett av torkade mörka 
frukter som körsbär och plommon, 
riggat med färska kryddiga nyanser 
an salvia och kanel. Mycket välbalan-
serat och ytterst smakfullt vin med 
tydlig fatkaraktär. Jämnt vin med bra 
längd. Perfekt tanninstint grillvin som 
tillför ytterligare en uppsjö av smaker 
till marinader, glazer och kött.

Stiligt, delikat och smakfullt vin!   
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Mandrarossa Cavadiserpe 2016 | 
SB 73761 | Italien, Sicilien | 149 kr

Njut av denna underbara druvblend 
av Merlot och Alicante Bouchet. Fruk-
tig, välutvecklat och fint strukturerad 
vin, kompakt med mjuka tanniner 
som definitivt platsar vid grillen eller 
till pastan. Stilig, koncentrerad frukt-
kompott med av plommon, röda vin-
bär, blåbär, läder och fräscha örter. 
Lätta tanniner och den fina frukten 
ger ett balanserat vin med schysst fat-
karaktär. Prisbelönt och trevligt mat-
vin som kommer att uppskattas både 
till grillat samt ostar och pasta.

Frestande och intressant vin som 
man vill ha mer av!   

Chianti Il Drago e la Fornace  
2017 | SB 2074 | Italien, Toscana | 

99 kr

Modern stil och lättdrucken Chianti. 
Blandad druvblend av röd Sangiovese 
och vit Trebbiano, vilket ger vinet en 
fin balans mellan yppig, fruktig fräsch-
het och snygg syra. På det hela ett lätt 
ljust rött trevligt matvin som varvar 
röda körsbär, hallon och lite bloda-
pelsin med örtiga toner a salvia och 
peppar. Välstrukturerad Chianti som 
lyckats med att förena traditionell 
klassisk Chianti-stil med modern snits 
och skärpa. Passar till grillat just kött 
och mat med italienska influenser.

Elegant och mycket prisvärd!  

Crozes Hermitage Les Jalets 2016 
| SB 70292 | Frankrike, Rhôneda-

len | 199 kr

Prestigevin från Rhône som håller i 
alla lägen som grillvin eller matvin 
året om. Härligt och mörkfruktigt, 
köttigt med kryddiga och örtiga inslag 
med läder samt sammetslena tanni-
ner. Ett rent Syrah-vin rakt igenom. 
Man märker det inte minst genom 
att detta mörklila, täta vin har en fin 
kropp. Välgjort och med en genom-
tänkt profil som känns både elegant 
och lyxig.  Drick nu till grillbiffen eller 
lagra i några år. 

Uttrycksfullt och komplext vin!
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Vivanti Amarone della Valpo-
liciella 2016 | SB 72478 | Italien, 

Valpolicella | 179 kr

Oroligt prisvärd Amarone från sam-
ma producent som den goda Valpoli-
cellan ovan. Snäppet kraftfullare och 
en riktig fruktbomb med nyanser av 
mogna mörka plommon och körsbär 
med inslag av kryddiga toner samt 
läcker vanilj och mjuk choklad samt 
extra smaker av fikon. Trevligt vin med 
kraft och stammina de klassiska Corvi-
na, Corvinone, Rondinella. Vin med en 
generös och lyxig framtoning och ett 
förträffligt matvin med fin lång finish. 
Unna vinet att få dekantera en timme 
och det blir ännu fler pluspoäng!    

Mycket gott matvin med klass! 

Baigorri Baigorri Crianza Tem-
pranillo 2015 | SB 76323 | Spanien, 

Rioja | 169 kr

Kan det vara så bra att den söta och 
överdrivna Rioja-stilen äntligen är 
bakom oss? Härlig fatlagrad Rioja Cri-
anza, förstås främst av druvan Tem-
pranillo. Roligt att smaka en modern 
medelfyllig Rioja där man lyckats då 
bra att kombinera den traditionella 
Rioja patinan med nya friska, harmo-
niska inslag. Mörkfruktigt, örtigt med 
choklad. Tät, välbalanserad, stram och 
fräsch Rioja!

Gott och fruktigt grillvin!

Vivanti Valpoliciella Ripasso 
2017 | SB 70769 | Italien, Valpoli-

cella | 99 kr

Stilig och klassisk Valpolicella av tra-
ditionella Amaronedruvor Corvina 
och Rondinella. Ett mycket smakfullt 
och fint fatlagrat vin som står sig väl 
till all mat. Vinet har en fyllig karaktär 
och bjuder en enorm doftbouquet av 
mörka, härliga frukter, pigga kryddor, 
vanilj och söta chokladnyanser. Bra 
generös kropp, lena tanniner och lång 
eftersmak i gommen. Mycket välgjort 
vin som är både fylligt och smakrikt 
vin som lätt kan bli en favorit!

Mycket gott vin för en liten slant!  
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Domìni Veneti Amarone Classico 
2014 | SB 23050 | Italien, Valpoli-

cella | 209 kr

Även här, klassiska torkade Amarone-
druvor rakt igenom och med en ge-
neröst kryddig, mörk fruktpalett med 
finstämda drag av mogna söta körsbär 
och russin och med stänk av rosépep-
par, vanilj och kanel. Välgjort, stiligt 
och koncentrerade smaker samlade i 
en flaska. Utvecklat vin med fin balans 
och fräschör. God rondör och snygg, 
lång finish som varar. Intensivt vin till 
grillad biff och potatisgratäng, ostar…. 
Kan med fördel lagras och gärna de-
kanteras för att få fram det ljuvliga i 
smaken.  
   
God och prisvärd Amarone! 

Salentein Barrel Selection 
Malbec 2015 | SB 73124 | Agentina, 

Mendoza | 149 kr

En trevlig och fyllig argentinsk Riserva 
Malbec – ren Malbec – kan man aldrig 
få för mycket av. Här flödar en explo-
sion av smaker söta, mogna körsbär, 
blåbär och vita persikor med lite svart-
peppar och starka italienska kryddor 
om basilika och salvia. Välintegrerat, 
välgjort och strukturerat vin med be-
haglig, frisk och god syra. Smakfullt 
och intensivt vin, som är mjukt, runt 
och komplext med silkeslena tanniner 
och med en smidig, subtil finish. Per-
fekt matvin på alla nivåer från kött till 
vegetariskt.

Torrt, fint, fruktigt BBQ-vin!   

Hécula 2016 | SB 76880 | Spanien, 
Mucia | 99 kr

Det syns på etiketten att detta är ett 
spanskt vin som har en modern fram-
toning gjord på den underbara och 
smakfulla känsliga druvan Monastrell 
som ger ett vin med en något blom-
mig stil. Inte alls dumt och mycket 
prisvärt mörkrött och tätt vin med en 
smakpalett av både mogna bär och 
dova lakritstoner. Här finns fatkarak-
tär och snygga mineraltoner som ger 
ett vin med bra fyllighet och fin balans 
och finish. Trevligt matvin som passar 
till mycket och säkert faller många i 
smaken.

Lätt, okomplicerat och trevligt all-
roundvin!
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Maria Papoila Escolha 2017
SB 76156 | Portugal, Vinho Verde

139 kr

Fräscht, mycket friskt och gott vin från 
Vinho Verde i norraPortugal, gjort 
på druvan Alvarinho och den loka-
la smakfulla Loureiro. Internationellt 
prisbelönad guldig vinho verde med 
en grön nyans och fin balans mellan 
den söta citronen och den syrliga och 
mineraliska gommen.  Mycket elegant 
vinho verde med hög syra. Vin med 
trevlig smak som lätt kan matchas 
med grillade räkor, sallader och andra 
lätta sommarrätter.

Gott veganvin med mindre alkohol!

Madia Montepulciano d’Abruzzo 
2017 |SB 2802 | Italien, Abruzzer-

na | 79 kr

Detta fruktiga vin i klassisk italiensk 
stil av den aromatiska druvan Mon-
tepulciano har redan blivit en stor-
säljare på Systemet. Det är frukterna 
och kryddorna som gör detta vin så 
trevligt och kryddigt. Mogna, syrliga 
körsbär samsas med söta hallon, plus 
lite nougat och kaffe. Läckert medel-
fylligt vin med härlig fatkaraktär som 
är otroligt prisvänligt om man ser till 
kvaliteten. Passar till grillat, italiensk 
mat och vego.  

En fullträff för priset!

District 7 Chardonnay 2015
SB 70893 | Kalifornien, Monterey

125 kr

Kvalitetschardonnay och fint vin-
gårdsvin till bra pris. En frisk, elegant 
och snygg jänkar-chardonnay. Livligt 
och samtidigt fylligt vin med en mjuk 
fatarom och med härliga dofter av 
tropisk frukt, vaniljkola, mjuk honung 
och citrus. Känns torrt och fruktigt 
med en mysig och något krämig fram-
toning med fin karaktär och snygg 
mineralitet. Lång, fin eftersmak och 
passar perfekt till grillade laxen, skal-
djuren eller lättare vegorätter.  

Fräsch och balanserad Chardonany!
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I Timrå, i Västernorrland, ligger Sveri-
ges enda destilleri som är till hundra 
procent fokuserat på att göra rom, 
Vivsta Destilleri. Av helt naturliga or-
saker så går ju tankarna till Karibien 
och vita stränder när rom nämns, 
men Petronella Bylund har visat det 
minsann går att koka rom i Norra 
Sverige också.

Hon har haft företag lite till och från 
sedan tidigare under årens lopp, sam-
tidigt som hon har jobbat som lärare 
men sedan några år tillbaka så har 
hon haft firman vilande. 
 - Jag gillar det där med hant-
verk, säger hon. Framförallt kanske 
mathantverk då det är något som all-
tid har funnits i släkten. I min familj tar 
man reda på det naturen ger i form av 
konservering samt att sylta och saft.

Ända sedan hon fyllde tjugo år och 
fick handla på Systembolaget så har 
hon haft ett intresse av alkoholtill-
verkning och framställning. Då köpte 
hon vodka och gjorde egna likörer för 
att sedan fortsätta med eget vin och 
öl.
 - Så när jag satt och planerade 
vad jag eventuellt skulle pyssla med 
inom företaget så fanns det några oli-
ka vägar att gå, berättar hon. I det om-
råde som jag kommer ifrån har det, 
liksom över hela landet, fullkomligt 
exploderat med nya bryggerier.

Så att starta att bryggeri i konkurren-
sen med de som har bryggt i flera år 
tyckte hon inte verkade så attraktivt. 
 - Vi har ju också två destillerier 
här i krokarna, nämligen High Coast 
whisky och Hernö gin. Men just i Tim-
rå, där jag bor, har vi inget destilleri. 
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Och då det är en boom i småskaliga, 
craft, destillerier också i hela världen 
så bestämde jag mig för att det ska 
göra, starta ett destilleri, säger hon 
bestämt.
 
Hon hade inte bestämt sig för exakt 
vilken sorts sprit som skulle produce-
ras men hon såg ju att gin och whisky 
fanns i överflöd.  
 - Men jag såg ju att rommark-
naden trendade och det fanns ingen i 
Sverige som enbart producerade rom, 
så då blev det det, säger Petronella.

Råprodukten, me-
lass, är ju omöjlig 
att få tag på som 
svenskproduce-
rad så den köper 
Petronella in från 
utlandet. Men 
hon mäskar och 
bränner romen i 
Timrå.
 - Romen jag 
gör är så svensk 
som den kan bli, 
säger hon. Det 
enda som jag inte 
gör är att odla 
sockerrör och 
krossar dom för 
melassen. 

Hur gör man?
För att skapa sig en bild av hur man 
börjar med romproduktion så börja-
de Petronella höra sig för bland andra 
producenter hur de producerar sin 
rom.
- Vad använder andra producen-
ter för pannor? Hur ser processen ut? 
Även om jag har gjort alkohol förut 
så har jag inte destilleriet, förutom i 
skolmiljö. 

Det blev mycket research och plane-
ring innan starten kunde ske, men 
med hjälp av kollegor i utlandet så be-

slutade Petronella att hon skulle an-
vända sig av en kolonnpanna framför 
en enkelpanna. 
 - Jag har en kolonnpanna på 
femhundra liter med en kort kolonn 
på tre stycken sektioner med koppar-
plattor, berättar hon. Det är väldigt 
enkelt - en kokare, en kolonn och ett 
rör som råspriten rinner ut ifrån, sä-
ger Petronella. 

Destilleriet med tillhörande lager är 
beläget i ett och samma rum och det 
börjar bli trångt. 

 - Just nu så 
är det ju en hel del 
fat som tar plats, 
skrattar hon.

Petronella använ-
der bourbon- och 
sherryfat för lag-
ring, men det är 
ju inga 500-liters 
vi pratar om utan 
mindre fat på 20 
och 30 liter. 
 - Det är ju 
svårt med likvidi-
teten att lagra i 
stora fat då det tar 
mycket längre tid. 
Så för att få ned 

lagringstiden så har jag valt att använ-
da mindre fat nu, men jag sneglar ju 
på att skaffa större fat längre fram. Jag 
funderar även på att experimentera 
med madeirafat. 

Faten köper hon från tyska Wilhelm 
Eder. 

Det finns även en idé om att börja bu-
teljera en vit rom då den inte behöver 
lagras utan kan säljas direkt. 
 - Men jag har även andra sido-
produkter, berättar hon. Bland annat 
en glögg som kanske kommer ut i år 
om jag hinner. 

””Ingen i Sverige 
producerade rom 
till 100%. Så då 
gjorde jag det!” 
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Petronella har jobbat 60% som lära-
re under två års tid och med alla an-
nan tid på destilleriet. Men skulle hon 
jobba fulltid med Vivsta Destilleri så 
hamnar årsproduktionen på 12 000 
liter oblandad sprit på ett år. 

ROMSTILEN
Vad Vivstas rom kommer att få för stil 
är svårt att sia om i dagsläget. 
Petronella själv föredrar rom som inte 
är överdrivet söt utan mer den brittis-

ka stilen. 
 - Men det kan ju 
aldrig bli en fransk 
variant då agricol 
är gjord på juicen 
och jag gör min 
rom på melass, 
förklarar Petronel-
la. Och om man 
ser på den svenska 
romkonsumtionen 
så drar den åt det 
sötare hållet.

Att söta eller inte 
är ett känsligt 
ämne i romvärlden 
och Petronella är 
inte säker på hur 
hon kommer att 
göra med sin rom. 
  - Socker är en 
smakbärare och 
om man sötar ro-

men så kommer det ibland fram sma-
ker som inte fanns där innan, säger 
hon.

FATSAMARBETE
Petronella ska eventuellt starta ett fat-
samarbete med High Coast. De sher-
ryfat som hon använder idag kommer 
som sagt från en tillverkare i Tyskland 
som mättar faten med en billigare 
form av sherry. 
 - Vid ett samarbete med High 
Coast så kommer jag få tag i rikti-
ga sherryfat från Jerez i södra Spa-

nien som innehållit Pedro Ximenez 
Oloroso, och då blir fantastiskt bra, 
säger hon.

VIVSTA på hyllan?
Med all säkerhet så kommer vi att se 
Vivsta Rom på hyllorna under hösten 
2020. Det är det som Petronella nu 
själv siktar på.
 - Jag har skjutit på lanseringen 
et flertal gånger på grund av en rad 
olika saker, skrattar hon. Men nu har 
jag lovat kunder på mässor runt om i 
landet att hösten 2020 så kommer det 
att börja släppas produkter, och det 
löftet kommer jag nog kunna hålla, 
avslutar hon. 

BLI FATÄGARE!

Då det inte finns något buteljerat från 
Vivsta ännu så erbjuds kunder att 
köpa fat eller andelar i fat.

Som sagt så finns två olika typer att 
välja mellan, Bourbon eller Sherry.
Och det finns två olika storlekar att 
välja på, 30 liters och 20 liters. 

Om ett helt fat känns för mycket så 
kan du också köpa in dig på 1/6 del. 

Priserna är följande:
30 liter 12 500 kr
20 liter 10 500 kr
1/6 Andel (5 liter) 1 950 kr

Läs mer om hur du beställer på:
https://www.vivstadestilleri.com/

””Vid ett samar-
bete med High 

Coast så kommer 
jag att kunna er-
bjuda Pedro Xi-
menez Oloroso 
fat från Jerez ”
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