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Alkohol kan skada din hälsa.
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The Queen
is back!

Detta är 
Sveriges nya 
storsäljare.
- WhiskyABC

A  true legend
since 1561

229:-
SBNr:537-01

www.highlandqueen.se
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Sedan hela whiskyvärlden blev 
digital och provningar flyttades från 
restauranger, klubblokaler och bystu-
gor så har i alla fall jag aldrig provat 
så mycket whisky som kommer från 
oberoende buteljerare som under de 
senaste tolv månaderna. 

Sedan hela whiskyvärlden blev digital 
och provningar flyttades från restau-
ranger, klubblokaler och bystugor så 
har i alla fall jag aldrig provat så myck-
et whisky som kommer från oberoen-
de buteljerare som under de senaste 
tolv månaderna. 

Ofta när jag har varit på provning-
ar med whisky från oberoende bu-
teljerare så har upplägget varit olika 
flaskor från en rad olika buteljerare. I 
dessa zoom-provningstider så har det 
i stället skiftats om till vertikala prov-
ningar där man får en bättre inblick i 
hur kvaliteten är över lag på de fat de 
får tag på.

Där de större whiskyföretagen jobbar 
till stor del med en mer traditionell 
inriktning så sliter de oberoende bu-
teljerarna med att stå ut ifrån mäng-
den. Självklart är jag medveten om att 
även de största namnen såsom Ard-
beg, Laphroaig eller Macallan också 
utforskar nya vägar att presentera sin 
whisky på, men de gör det i en trygg 
famn där deras 10 yo eller 18 yo står 
för volymerna. De små oberoende bu-
teljerarna har inte den tryggheten att 
luta sig tillbaka mot, de måste nästan 
sträva mot att varje buteljering har 
lite ’Rock n’ Roll’ kring sig.

h e n r i c  m a d s e n
Chefredaktör

Independence Day!?

Några verktyg de kan använda för att 
armbåga sig fram i den mylla som är 
whisky är att buteljera exceptionellt 
hög ålder, udda - men samtidigt in-
tressanta destillerier eller att experi-
mentera med re-racking – dvs att flyt-
ta whiskyn från en fattyp till en annan.

Men man ska också komma ihåg att 
priset är en otroligt viktig del i det hela. 
Det som många oeberoende butelje-
rare är tvingade att göra är att  trolla 
med knäna. Det finns mängder med 
fat till försäljning på marknaden - allt 
från 35 årig Port Ellen till 3 årig Glen 
Spey men priserna är ibland, kanske 
oftast, för höga. Den ekvationen som 
dessa företag måste lösa är att butel-
jera en prisvärd whisky som smakar 
och dofta bra men som är nog intres-
sant för att få uppmärksamheten från 
köparna. Ofta, inte alltid, så är kon-
ceptet med de oberoende buteljerar-
nas whisky att det är whisky som ska 
vara så prisvärd att det inte bekom-
mer köparen att öppna och dricka sin 
whisky och förhoppningsvis köper de 
en till. Denna princip gäller ju natur-
ligtvis för alla whiskyproducenter men 
i en värld av Single Casks där det alltid 
handlar om ett begränsat antal flaskor 
så är varje lansering en ännu viktigare 
kugge i det lilla maskineriet. 

Jag tänkte avsluta med en textrad 
från Alabamas 3’s låt ’Woke up this 
morning’ som summerar de obere-
onde buteljerarnas kamp ganska bra:  
You’re one in a million, you’ve got to 
burn to shine!
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Barn som får alkohol hemma dricker 
sig berusade oftare än andra barn.
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THE GATEWAY 
TO FLAVOUR
Glen Moray Peated Single Malt är 

känd för sin eleganta rökighet, en lätt 
kryddighet och med krämiga vaniljtoner 
i avslutet. Röken blir aldrig för intensiv. 

Serveras rumstempererad. 

Art nr: 446  Strl: 70 cl  Alk: 40%

299 kr 
Finns på ditt Systembolag.

90p 
LIVETS GODA

2020
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Man kan med en viss säkerhet 
påstå att  Irland genomgår nå-
gon sorts whiskyboom just nu. 
Nya desti llerier öppnas, om än 
småskaligt, relati vt frekvent och 
de som har några år på nacken 
producerar för fullt och fyller nu 
lagren. 

Och faktum är att  det är under en 
ti o-årsperiod som denna enorma ti ll-
växt har skett . Om man ser ti llbaka 
hur whiskeyprodukti onen såg ut runt 
2010 så fanns det enbart fyra akti va 
desti llerier – idag ligger den summan 
på runt 30 stycken. Naturligtvis så står 
inte dessa nya desti llerier för voly-
merna som produceras utan det gör 
de stora desti llerier – de som har pro-
ducerat whiskey i över 200 år och då 
är antalet mer lätt räknat. Det är Mid-
leton Disti llery i Cork och Bushmills i 

Antrim. 

I grunden så är det dessa två desti lle-
rier som är de så vikti ga kuggarna och 
drivkraft en i den boom vi ser idag. Ge-
nom sina varumärken, Jameson och 
Bushmill så har de fortsatt  att  sätt a Ir-
ländsk whiskey på kartan, även i ti der 
med stor oro. Om inte dessa två de-
sti llerier hade fortsatt  att  producera 
och promota sin whiskey så är frågan 
om inte hela saga som är Irish Whisk-
ey hade gått  i graven.

Även om Bushmills själva gärna vill 
antyda att  de har funnits sedan år 
1608 så byggdes ett  desti lleri 1784 av 
en herre vid namn Hugh Anderson. 
Det stämmer att  på den plats där de-
sti lleriet byggdes så hade guvenören 
av Irland, Sir A Chichester, gett  den ti -
digare markägaren Sir Thomas Philips 

Text: Henric Madsen
Bilder: Bushmills, Arcus & Lawrence Photograph Collection
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år 1608 en sju-årig licens att destille-
ra alkohol. Den licensen löpte dock ut 
redan 1615, drygt 150 år innan Bush-
mills byggdes. Om man vill använ-
da en referenspunkt så är det äldsta 

destilleriet i Skottland, nämligen 
Glenturret, byggt 1763. 

E.J Corrigan tar Bush-
mills internationellt
Som med de flesta destillerier så 
har det inte alltid varit glansdagar 
för Busmills heller, flera gånger 
under 1800-talets början så lades 
destilleriet i malpåse. Det var inte 
förens kring 1850 som produk-
tionen var i full gång. 1860 köp-
tes Bushmills av två sprithandlare 
från Belfast, James McColgan och 
Patrick Corrigan. Mr Corrigan gick 
dessvärre bort redan 1865 och hans 
änka Ellen Jane Corrigan tog hans 
plats i företaget. I praktiken så var 
det Mr James McColgan som sköt-
te produktionen och E.J. Corrigan 
som drev företaget – och under hen-
nes ledarskap så växte Bushmills till 
oanade höjder.
 Även om Bushmill redan var ett 
väldigt framgångsrikt destilleri på Ir-
land som producerade cirka 300 000 
liter alkohol per år så var det E.J. Cor-
rigan som bröt mark internationellt. 
 Hon upprättade kontrakt med 
lokala landägare som säkerställde att 
ingen annan fick använda det så vik-
tiga vattnet som försedde destilleriet 
och stred för att Bushmills skulle tidigt 
få elektricitet. 

Vid denna tid så var det mer vanligt 
att destillerier såld sin sprit i bulk till 
blenders eller andra destillerier. Men 
Bushmills lagrade varenda droppe av 
sin sprit i ekfat och stod på så sätt ut 
från de flesta av sina konkurrenter.

Under åren då hon styrde företaget 
ökades också produktionen till nära 

400 000 liter per år. 1880 så sålde E.J. 
Corrigan destilleriet för 3000 pund, 
men hon förhandlade fram att hon 
fortfarande skulle få ha en plats i sty-
relsen och ha samma rösträtt som de 
övriga manliga styrelseledamöterna. 
Detta visar vilken respekt hon hade 
bland sina kollegor i en tid och ett land 
där få, om någon kvinna, hade någon 
ledande position överhuvudtaget.

1885 så brann destilleriet ned till 

grunden men byggdes snabbt upp 
igen och var igång igen med produk-
tionen inom året. 

Framgångsår
Åren fram till 1920 var riktigt strålan-
de för Bushmills. Deras maltwhiskey 
hyllades internationellt och de vann 
flera viktiga priser för sin kvalitet – 
de vann den enda guldmedaljen för 
whiskey på Världsutställningen i Paris 
1889.  
 Stärkt av denna vinst så köpte 
företaget 1890 en oceanångare de 
döpte till SS Bushmills. Den seglade 
de över Atlanten med till Nordameri-
ka och angjorde både i New York City 
samt Philadelphia innan den begav sig 
mot Hong Kong, Kina och Japan. Att 

Ovan:
SS Bushmills:
Oceanångaren som köptes för att 
transportera och marknadsföra 
Bushmills Whiskey ut i världen 

Vänster:
Världsutställningen
Reklamplansch för Världsutställ-
ningen i Paris 1889 där också Eifel-
tornet presenterades.

SHAH QAJAR
Nasseredin Shah Qajar besöker 
Bushmills monter under Världsut-
ställningen 1889
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skeppa sin whisky själv var ett geni-
drag när det kom till marknadsföring 
och det var ett stort jippo när SS Bush-
mills anlöpte en hamn.  Hela idén med 
ångaren var också E.J. Corrigans. 

Då de hade arbetat hårt för att lan-
serar sig i USA och gjort så väldigt 
framgångsrikt så var ju inträdandet 
av förbudstiden 1920 ett hårt slag för 
Bushmill. Faktum är att de dåvarande 
ägarna såg förbudstiden som ett så-
dant stort hot mot branschen att de 
valde att sälja destilleriet till en herre 
vid namn Samuel Wilson. Mr Wilson 
däremot kände på sig att förbudet 
skulle komma att hävas och började 
bygga lager under dessa år. När så la-
gen ändrades och USA började impor-
tera whiskey igen 1933 så hade Bush-
mills välfyllda lager av mogen whisky 
som snabbt kunde skeppas över. 

Andra Världskriget satte käppar i hju-
let för destilleriet och produktionen 
stannade av och istället användes 
lokalerna av de allierade soldater-
na. Själva destilleriet klarade sig från 
några skador under kriget men deras 
huvudkontor i Belfast träffades av en 
bomb och förstördes – och då även 
företags hela arkiv.

Isaac Wolfson köpte destilleriet efter 
kriget och han drev det fram tills han 
i sin tur sålde det till Irish Distillers år 
1972. Irish Distillers ägde då alla akti-
va destillerier på Irland. Busmills har 
sedan dess sålts några gånger till – 
först till 1988 då Pernod Ricard köpte 
hela Irish Distillers och sedan till Dia-
geo 2005 för 200 miljoner pund.

Diageo moderniserade Bushmill och 
satsade stora pengar på en kampanj 
där man de skulle återta lite av mark-
naden som är irländsk whiskey. Men 
det var en ganska knepig tid då in-
tresset för skotskt single malt ökade 
lavinartat och på så vis överskuggade 

Old Bushmill Distillery
Bilden här till höger är tagen av fo-
tografen Robert French någongång 
mellan 1865 - 1914. 

Produktionen
 
Bushmills trippel destillerar all sin 
whiskey. Efter Midleton Distillery så 
är Bushmills Irlands näst största de-
stilleri med en kapacitet på 4,5 mil-
joner liter alkohol per år. Pannorna 
går varma sju dagar i veckan.  

Mäskningen
De mäskar sju dagar i veckan i sina 
rostfria mäsktunnor som fylls med 
vatten från St. Columb’s Rill, deras 
vattenkälla - som är en avknopp-
ning på floden Bush.

Fermenteringen
Bushmills washbacks är också till-
verkade i rostfritt stål och är slutna. 
Den koldioxid som uppstår under 
fermenteringen leds till utsidan.

Destilleringen
De har två wash stills som vardera 
har 4 spirit stills. Vid första destille-
ringen kommer de upp i 25 – 30%, 
andra till 70% och slutligen vid tred-
je destillering till 84%. 

Hela anläggningen är modern och 
datorstyrd och det behövs endast 
en person som sköter hela proces-
sen. 
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Helen Mulholland
Helen har jobbat på Old Bushmills 
Distillery i snart 30 år och har nu 
rollen som Master Blender.
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satsningen. Då Diageo hade klara mål 
med sin satsning så kom det som en 
överraskning när de tillkännagav helt 
plötsligt att de hade sålt Bushmills till 
den mexikanska spritgiganten Jose 
Cuervo. 

Master blender helen mul-
holland
Genom historien har Bushmills va-
rit något av en förespråkare för jäm-
ställdhet. Redan innan E.J. Corrigan 
tog över efter sin avlidna make så var 
Bushmills ett av de få företagen på Ir-
land som gjorde affärer med kvinnliga 
företagare eller anställde änkor. 

Bushmills Master Blender Helen Mul-
holland var, när hon fick tjänsten, den 
första kvinnliga master blendern på ir-

land i modern tid.
 - Jag började faktiskt på Bush-
mills redan under min studietid, be-
rättar Helen. Jag läste på Northern 
Ireland’s College of Agriculture, Food 
and Rural Enterprise och under min 
praktik så jobbade jag i labbet på The 
Old Bushmills Distillery. När jag hade 
tagit min Masters i ämnet Lagring av 
Whiskey vid University of Reading så 
återvände jag till Bushmills för att bör-
ja jobba i labbet.

Här jobbade hon med att analysera 
alla de olika ingredienser innan själ-
va destilleringen. Men det var också 
i labbet som hon påbörjade sin resa 
mot rollen som Master Blender.
 - Jag trivs ju bevisligen då jag 
har jobbat på destilleriet i snart 30 år, 

säger Helen.
 
I dessa pandemitider så är ju jobbsitu-
ationen lite annorlunda för de flesta, 
men faktum är att för  Helen så funkar 
jobbet nästan som vanligt. 
 - Old Bushmill Distillery är gan-
ska stort så det är lätt att följa de dis-
tansåtgärder som råder, säger Helen. 
Även om vi har mycket fat i lagerhu-
sen så är de ganska luftiga så jag kan 
lätta följa whiskyens mognad utan att 
träffa på kollegor. Och jag är ganska ti-
digt på plats i labbet då jag gör majo-
riteten av mina whiskeyprovningar på 
morgonen då min sensoriska uppfatt-
ning är som bäst, förklarar hon. Det är 
mindre kollegor på morgonen så det 
är lättare att hålla avstånd. Den andra 
stora fördelen med att prova whiskey 

på morgonen är att jag ännu inte har 
hunnit dricka mina vanliga sex kop-
par kaffe som går åt på förmiddagen, 
skrattar hon.

I rollen som Master Blender så ligger 
det ju på Helen att se till att smak och 
doftprofilen hos varje batch av Bush-
mills olika utgåvor av blends och Sing-
le Malts är så absolut lik den förra.
 - Vi brukar säga att ’Vi är inte 
bra för att vi är gamla, vi är gamla för 
att vi är bra’ och även om det låter 
som en marknadsföringsgrej så stäm-
mer det ganska bra. Även om destille-
riet har förändrats rent tekniskt under 
åren så använder vi fortfarande en-
bart vatten, korn, jäst och fat för lag-
ring. Och då vi är stenhårda på att alla 
dessa ingredienser och komponenter 
håller absolut högsta kvalitet så är det 

”Jag trivs ju bevisligen på
Old Bushmills Distillery då jag har

jobbat här i snart 30 år”
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ganska lätt att också få en högkvalita-
tiv whiskey.

Det finns inget nedskrivet recept att 
följa som skapar tillexempel Black 
Bush, utan Helen och teamet använ-
der tidigare ’benchmark blends’ av 
varje tidigare batch för att skapa den 
nya utgåvan.
 - Vi blickar ständigt tillbaka till 
föregående releaser för att se till att 
profilen av de nya batcherna är så lika 
som möjligt de föregående släppen, 
säger Helen. Men självklart sker små 
nyansskillnader mellan varje batch 
som i sin tur ändrar profilen något från 
batch till batch. Men i grunden så föl-

jer vi samma principer som Bushmills 
har producerat sin whiskey efter de 
senaste drygt 230 åren. Man ska dock 
komma ihåg att profilen på vår whisk-
ey har ändrats markant sedan starten 
dock då. Om man skulle hitta en flas-
ka Bushmills från 1800-talets början 
så skulle den whiskeyn förmodligen 
påminna mer om en Islay whisky med 
sin rökighet än en trippel destillerad 
Bushmill Original, säger hon.

Bushmills Banyuls 2011
Men hon jobbar inte enbart med att 
skapa whiskey som baseras på vad 
andra har gjort innan, det finns en 
lekfullhet och kreativitet i rollen som 
Master Blender – och det är just det 
resultatet vi ser i den nya Bushmills 
Banyuls Cask Strength.
 - Jag brukar säga att min roll 
som Master Blender är egentligen att 
verka som en väktare och vårdnads-
havare för Bushmills hantverk och arv, 
och det är en ära att få fortsätta denna 

tradition. Men vi jobbar också mycket 
med produktutveckling och innova-
tion är en stor del av min roll varje dag 
och är något som jag brinner för. Un-
der min tid som Master Blender har 
jag övervakat ett antal nya produkt-
lanseringar, inklusive The Steamship 
Collection, Bushmills Distillery Exclu-
sive och nu senast The Causeway Col-
lection – där den nyligen lanserade 
Bushmills Banyuls Cask Strength ingår. 

En av Helens passioner är försöka se 
till att det finns en irländsk whiskey 
för all, så hon älskar att experimen-
tera fram nya smaker och dofter. Ett 
sådant experiment var att använda 
Banyuls fat.
 - Först lagrade vi whiskeyn i 
över sex år i Ex-oloroso sherry-butts 
och bourbonfat men vi ville få till en 
sötare ton på whiskyen, säger Helen. 
Vi experimenterade och upptäckte att 
de sällsynta Banyuls-faten tillförde en 
helt ny dimension på Bushmills ’van-
liga’ houngston. Dessa franska vinfat 
gav toner av solmogna persikor och 
aprikoser. Vanligtvis så kanske man 
ger sin whisky en finish på sex måna-
der men vi valde att lagra vår whiskey 
i dessa Banyuls-fat ytterligare tre år, 
säger Helen. På så sätt fick vi djupa-
re och bredare smak av vinfaten. De 
saftiga stenfruktsnoterna intensifieras 
med åren och blir varmare och sötare, 
som om de har bakats. Det är verkli-
gen en sensationell whiskey, säger hin

Första cask strength på 15 år
Det är ju inte ofta Bushmills släpper 
whiskey med fatstyrka och en av an-
ledningar till det säger Helen är att de 
är väldigt vaksamma på det som de 
släpper ifrån sig.
 - Det har ju dröjt snart 15 år se-
dan vi släppte något på fatstyrka och 
det beror på att vi är väldigt selektiva 
i vad vi vill lansera säger Helen. Vi har 
valt att vänta med att släppa något 
bara för att släppa något – i stället har 

Helens passion är att försöka skapa 
en Irländsk Whiskey för alla smaker - 

och där kommer de olika faten in.
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Bushmills Banyuls 2011
En fatstark Busmills som först lag-
rats i en kombination av ex-sherry 
och ex-bourbon fat. Sedan har den 
slutlagrats i tre år på franska Bany-
ulsfat. Dessa sötavinfat har gett en 
whiskeyn en fruktigare ton än den 
’vanliga’ honungstonen som Bush-
mills annars är välkända för. 
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The Giant´s Causeway
Ett stenkast från The Old Bushmills 
Distillery, finns Giant’s Causeway 
som har varit en inspirationskälla 
för Bushmills Master Blenders i år-
hundraden.

Dess extraordinära sexkantiga ba-
saltpelare, som alla är unika men 
perfekt låsta ihop, bildar en serie 
steg, ungefär som de olika uttryck-
en i The Causeway Collection.
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vi väntat för att få till precis den profi-
len vi önskade. Vi ville ha en profil som 
reflekterade storheten i landskapet 
som whiskeyn är tillverkad och lagrad 
i. Den serie med fatstark whiskey som 
vi nu har lanserat, ’The Causeway Col-
lection’, är sprungen i inspirationen av 
den dramatiska norra kusten på Irland 
där destilleriet är beläget. 

I ’The Causeway Collection så ingår 
det en rad andar utgåvor som vi inte 
har tillgång till i Sverige. Bland annat 
så fick irländarna själva whiskey från 
2008 slutlagrad på muscatvinfat samt 
whiskey från 1995 omtappat på mala-
gavinfat.
 - Kombinationen av hantverket 
och passionen är något som jag verk-
ligen älskar med irländsk whiskey och 
det är otroligt kul att få experimente-
ra med olika fattyper. Vi skräms inte 
av att utforska nya smaker och idéer 
och då är ju alla typer av fat väldigt 
intressant – men det är en fin balans-
gång för samtidigt som vill skapa ’nya’ 
smaker så vill vi samtidigt behålla det 
unika som är Bushmill. Därför ville vi 
ta oss tid och släppa en samling som 
fångar allt som människor har förvän-
tat sig och älskar med Bushmills Irish 
Whiskey med en extra dimension. Jag 
är mycket glad över att svaret har varit 
så positivt och jag ser fram emot att 
fira fler Causeway Collection-släpp i 
framtiden.

Det som är extra kul tycker vi är ju att 
den whiskey som ingår i denna serie 
har Helen hållt ett öga på ända från 
start. 
 - Whiskey som vi använder till 
denna serie är ju faktiskt whiskey som 
jag själv var med och lade på fat tidigt 
i min karriär på Bushmills, säger He-
len. Och under alla dessa år så har jag 
har jag följt deras resa från new make 
till färdig buteljering - då det är väldigt 
kul att se cirkeln slutas på något sätt, 
avslutar hon
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Bushmills 10yo
Do� : Bushmills 10 Year Old är en 
subti l i huvudsak bourbonlagrad 
whisky. Do� en är lätt , frukti g, 
mild och aningen kryddig.

Smak: De amerikanska ex-bour-
bonfaten har ti llsammans med 
trippeldesti lleringen utvecklat 
en mjuk och elegant whiskey 
med toner av choklad, honung, 
mogna frukter, melon och apel-
sin.

40% | Pris: 429:- | 700 ml | Nr: 499

Bushmills 16yo
Do� : Dett a är en verklig go-
diswhisky. Den har en krämig 
kolado� , är mineralrik och har 
inslag av mörka bär.

Smak: Den har en balanserad 
sötma, sherryfaten levererar och 
portvinet ger smaklökarna en 
extra kick. Här fi nns gelégodis, 
karamell, apelsinmarmelad och 
en lätt  citrus. 

40 % | Pris: 759:- | 700 ml | Nr: 82098 

Bushmills 21yo
Do� : Den har en elegant, malti g 
och mjuk do�  där söta russin, 
torkade frukter och bourbon-
vanilj dominerar och förför. Där 
fi nns också sa� iga toner av mör-
ka bär, hasselnött er och rostad 
mandel.

Smak: Smaken har en subti l 
madeirasötma, skumgodis, Ahl-
grens bilar och en liten kick av 
citrus. 

40% | Pris: 1519:- | 700 ml
Art.nr 82884 
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Bushmills Causeway
collection 2011 Banyuls Cask
Do� : Robusta tropiska frukter 
med en viss källarnot. Banyuls-
fatens sötma kommer fram tyd-
ligt med en len sötma.

Smak: Den högre alkoholhalten 
driver på de frukti gare tonerna 
och här fi nns godis och en trevlig 
vinös ton. 

53% | Pris: 999:- | 700 ml
Art.nr 40862 

Bushmills ORIGINAL
Do� : Den är full av vanilj, honung 
har en lätt  blommig och gräsak-
ti g ton. Där fi nns fl äder och en 
behaglig parfym. 

Smak: Den är lätt  med inslag 
apelsinchoklad, mineraler en li-
ten havssälta.

40% | Pris: 289:- | 700 ml
Art.nr 410 

Bushmills Black Bush
Do� : Den har en frukti g och 
kryddig do�  där sherrysötma 
och mild kokos möter varandra i 
en lätt  vinös ton. 

Smak: I smaken kommer persika, 
russin, dadlar, mjölkchoklad och 
lätt a inslag av blommig kamomill 
och vanilj. Den är kryddig och 
har toner av nött er.

40% | Pris: 369:- | 700 ml
Art.nr 88300 
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Idag är Benromach ett välmående 
och ett självklart inslag i Speysides 
mylla, men det har inte alltid varit 
så. Destilleriet räddades av Gordon 
& MacPhail under tidigt 90-tal och 
har sedan 1998 producerat en urtyp 
av vad whisky från Speyside repre-
senterar.

Egentligen så kan man 
dela upp Benromachs 
historia i två olika de-
lar, före och efter 1983. Om vi foku-
serar en stund på tiden före 1983 så 
grundades det 1898 F.W.Brickmann 
och John Callum och de kom igång 

Text: Henric Madsen
Bilder: Benromach Distillery & Symposion
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med produkti onen år 1900 – dess-
värre producerade de enbart i ett  år 
innan de blev tvungna att  stänga de-
sti lleriet. 

1911 köptes Benromach av Harvey 
McNair & Co och de producerade fram 
ti ll 1914 men p.g.a första världskriget 
så var bristen på korn för stor för att  
kunna fortsätt a producera whisky. Ef-
ter kriget återupptogs produkti onen 
och 1953 köpte DLC (dagens Diageo) 
Benromach och höll desti lleriet igång 
under 30 år. Benromach fi ck en mo-
dernisering mellan 1966 och 1974 
men 1983 så lades det ändå i malpå-
se.
 - När familjen Urquhart köpte 

Benromach 1993 så var det bara ett  
skal egentligen, berätt ar dagens Di-
sti llery Manager Keith Cruickshank. 
De hade ti tt at på andra desti llerier 
innan som var ti ll salu - bland annat 
där jag började min karriär, Strathisla 
Disti llery. Om jag inte har fått  fel in-
formati on så var de så nära ett  avslut 
att  de diskuterade pund och pennys, 
skratt ar Keith. Men det rann ändå ut i 
sanden.

Under ti digt 90-tal så hade United Di-
sti llers en policy att  de inte sålde någ-
ra av sina desti llerier, inte ens de som 
låg i malpåse. 
 - Men Alan Rutherford som 
styrde UD vid den ti den beslutade 
ändå att  sälja Benromach ti ll Gordon 
& MacPhail då han visste att  de verkli-
gen skulle göra något med det.

Egentligen var lokalerna mycket större 
än vad G&M behövde men med åren 
har de växt in i kostymen.  
 - När vi körde i gång så var vi 
bara tre desti llerier i Skott land som 
hade en mash storlek på mindre än 
ett  ton, berätt ar Keith. Det var vi, 
Edradour och Glenturret. Även om vi 
även idag räknas in i kategorin Craft  
Disti llers så känner vi själva att  vi inte 
rikti gt passar in där. Vi har ju produce-
rat i 23 år så vi känner att  vi har växt 
förbi ’Craft ’-ti teln lite.

Benromach brukade kalla sig Speysi-
des minsta desti lleri men de tog bort 
den slogan för fl era år sedan.
 - Det var ju en onödig formule-

ring som inte sade något om vilka vi 
egentligen var. När vi började butel-
jera så lät vi vår whisky prata för oss 
istället och den kunde ju visa mycket 
tydligt vilka vi är. Handgjord klassisk 
Speyside sti l med delikat rökighet, sä-
ger Keith stolt.

Även om Keith Cruickshank idag job-
bar som Desti lleri Manager på Benro-
mach så var det inte whisky som han 
tänkte jobba med när han var ung.
 - Om jag ska vara ärlig så var 
aldrig min plan att  börja jobba med 
whisky, säger Keith. När jag gick klar 
skolan så sökte jag mig ti ll texti lindu-
strin, men när den kollapsade så fanns 
det inget annat val. Byn Keith är gan-
ska liten och den enda stora arbets-
givaren var Strathisla desti lleriet, så 
det fanns inte så mycket att  välja på, 
säger Keith. På den ti den jobbade min 

”När Gordon & MacPhail köpte
Benromach 1993 var det bara ett 
skal - hål i taket och skräp efter 

Forres ungdomar”
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1975

1985

1995

2005

2015

Microsoft  grundas 1975 av Bill Gates 
och Paul Allen i Albuquerque, New 
Mexico, USA.

Live Aid gick av stapeln för första gång-
en där Queens framförande var ett  av 
de mest hyllade.

Världens första datoranimerade 
fi lm, Toy Story, hade premiär.

Orkanen Katrina skapade stor 
förstörelse när den drog in över 
USA.

Elon Musks Space X lyckades att  
få sin raket Falcon att  lyft a, kom-
ma upp i omlopssbana runt jor-
den och sedan landa den igen 
intakt. 

Microsoft  grundas 1975 av Bill Gates 
och Paul Allen i Albuquerque, New 

Live Aid gick av stapeln för första gång-
en där Queens framförande var ett  av 

Världens första datoranimerade 

Orkanen Katrina skapade stor 
förstörelse när den drog in över 

Elon Musks Space X lyckades att  
få sin raket Falcon att  lyft a, kom-
ma upp i omlopssbana runt jor-
den och sedan landa den igen 
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far som lagerhusarbetare på Glenfi d-
dich och Balvenie och min bror på ett  
annat desti lleri. Det är ju lite ironiskt 
att  idag är det bara jag i familjen som 
fortf arande jobbar med whisky då 
min far har gått  i pension och min bror 
blev brandman istället, skämtar Keith.

På den ti den så ägdes Chivas Broth-
ers av kanadensiska Seagrams och de 
hade nio olika desti llerier i sin portf ölj. 
Det gjorde att  man kunde söka jobba 
internt ti ll de olika desti llerierna. 
 - En sak som jag hade lärt mig 
ti digt inom whiskyindustrin var att  
aldrig tacka nej ti ll ett  erbjudande, 
säger Keith. Då var ett  desti llerijobb 
ett  välbetalt arbete, visserligen med 
treskift  och sju dagar i veckan. Så när 
jag fi ck chansen att  byta jobb från la-

gerhusarbete på Strathisla ti ll produk-
ti onsarbete på Glen Grant så tvekade 
jag inte en sekund, berätt ar han.

Han jobbade även på det nu nedlagda 
Caperdonich som då var ett  systerde-
sti lleri som låg på andra sidan av vä-
gen mitt  emot Glen Grant. 
 - Chivas gick igenom en ganska 
svår ti d vid det här laget och Seagrams 
sålde sitt  spriti nnehav så det var gan-
ska mycket omorganisati on på gång. 
Det var i samband med dett a som jag 
såg en annons om att  det för mig då 
helt okända desti lleriet Benromach 
sökte en Sti llman.

Keith sökte jobbet och blev kallad ti ll 
intervju. Det råkade vara så att  inter-
vjun var kl 10 på en vardag och han 
hade jobbat natt skift  innan. Så eft er 

Benromach 45 yo

Denna Benromach ingår i deras Heri-
tage Collecti on och är desti llerad ef-
ter att  desti lleriet blev modarniserat 
under slutet på 60-talet.

En del av den modernisering innebar 
också tyvärr att  golvmältning för-
svann från Benromach. Men förmod-
ligen så är kornet i den buteljeringen  
ändå golvmältat fast från en extern 
leverantör. Dett a gör att  karaktären 
skiljer sig från dagens Benromach - 
och en imponerande lagring har na-
turligtvis sin egen påverkan.

Denna 45 åriga Benromach släpptes 
på Systembolaget i Sverige nyligen 

och tog slut blixtsnabbt!

Benromach Heritage Collec-
ti on lagras inte på plats vid 
desti lleriet utan fi nns istäl-
let vid Gordon & MacPhails 
buteljeringsanläggning i 
Elgin. 

Do� : Djup doft  av lager-
hus och mahogny. Här 
fi nns honung och en run-
dad och svag rök doft . Här 
fi nns även en del frukt så-
som 

Smak: Initi lat ganska lätt  
men eft er stund kommer 
mahognyn och de rullan-
de honungstonerna fram 
även i smaken. Röken är 
bara som en viskning bak-
om en robust ekton

Finish: Lång fi nish med en 
ekton som dröjer sig kvar 
ti llsammans med en rund 
frukti ghet. 

Benromach 45 yo

Denna Benromach ingår i deras Heri-
tage Collecti on och är desti llerad ef-
ter att  desti lleriet blev modarniserat 
under slutet på 60-talet.

En del av den modernisering innebar 
också tyvärr att  golvmältning för-
svann från Benromach. Men förmod-
ligen så är kornet i den buteljeringen  
ändå golvmältat fast från en extern 
leverantör. Dett a gör att  karaktären 
skiljer sig från dagens Benromach - 
och en imponerande lagring har na-
turligtvis sin egen påverkan.

Denna 45 åriga Benromach släpptes 
på Systembolaget i Sverige nyligen 

och tog slut blixtsnabbt!

Benromach Heritage Collec-
ti on lagras inte på plats vid 
desti lleriet utan fi nns istäl-
let vid Gordon & MacPhails 
buteljeringsanläggning i 
Elgin. 

Do� :
hus och mahogny. Här 
fi nns honung och en run-
dad och svag rök doft . Här 
fi nns även en del frukt så-
som 

Smak: 
men eft er stund kommer 
mahognyn och de rullan-
de honungstonerna fram 
även i smaken. Röken är 
bara som en viskning bak-
om en robust ekton

Finish:
ekton som dröjer sig kvar 
ti llsammans med en rund 
frukti ghet. 

”En sak hade jag lärt mig, man 
tackar aldrig nej till ett jobb inom

whiskyindustrin”
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30 000 fat i lager

Idag har de sju lagerhus totalt varav 
ett  är ett  ’racked’-lagerhus.

Totalt har de ungefär 30 000 fat då 
en del ti llhör Gordon & MacPhail  
och kommer från andra desti llerier.

Just nu är de ikapp med antal lager-
hus kontra behov men de har köpt 
en äng bakom desti lleriet så vid be-
hov kan de bygga ännu fl er.
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enbart två ti mmars sömn kliver han 
in på Benromach och mött s av dåva-
rande Disti llery Manager Bob Murray 
– eft er ett  kort samtal så erbjuds han 
tjänsten på stående fot.
 - Nu i eft erhand så var det ett  
ganska livsomvälvande beslut som 
togs väldigt snabbt, men som föll väl 
ut, skratt ar han. 

När Keith började på Benromach så 
var desti lleriet bara ett  skal som be-
hövde ganska omfatt ande renovering-
ar - taket läckte och det antal ölburkar 
och cigare�  impar som låg på golvet 

vitt nade om att  lokalerna hade an-
vänts som festplats av Forres ungdo-
mar. 
 - Att  vara med på hela den re-
san är få förunnat inom den moderna 
whiskyindustrin, säger Keith. Från att  
väcka ett  desti lleri ti ll liv igen och att  
få vara med på den där första desti lle-
ringen ti ll att  nu buteljera en 21 årig 
Benromach Single Malt whisky är fan-
tasti skt.

En klassisk Speyside malt
Idag är Benromach en ganska bra re-
presentant för hur Speyside whisky 
var förr.
 - När vi skulle bestämma vil-
ken sorts whisky vi ville koka på Ben-
romach så gick vi ti llbaka i ti den via 
samples ti ll 1960 och 1970 talet. Där 
provade vi 10, 12 åringar från Speysi-
de desti llerier såsom Mortlach, Link-

wood och Glenlivet. Vad vi märkte 
var att  de fl esta av dessa äldre Single 
Malts hade en svagt rökig ton i bot-
ten. Med all säkerhet så kom det från 
att  de golvmältade på den ti den och 
på så sätt  fi ck det med lite rök i kor-
net. Och vi kom fram ti ll att  vi ville 
producera en whisky där malten har 
en PPM-halt på 10 – 12 för att  sedan 
sjunka ti ll runt  4 – 5 i vår New Make. 
Så vår Core Range idag har en klassisk 
Speyside sti l med en sherrytouch och 
en svag Elgin-rökighet.

De producerar även hårt rökt whisky 

som desti lleras på en malt kring 35 
PPM. Den whiskyn hitt ar man som 
Benromach Peat Smoke.
 - Våra Peat Smoke och Orga-
nic-buteljeringar är ju den komplett a 
motsatsen ti ll vad vår Klassiska Sti l är, 
säger Keith. 

Bygga lager
När Benromach stod klart och kunde 
producera igen 1998 så kokade de en 
batch om dagen i ungefär 15 år. De 
behövde långsamt bygga upp ett  la-
ger för kommande buteljeringar vil-
ket gjorde att  de byggde fl er lagerhus 
runt om desti lleriet. 
 - Förutom lagerhus så har vi inte 
ändrat så särskilt mycket. Det enda 
inom produkti onen som vi har utökat 
är fl er mäskkar för att  gå från en batch 
om dagen ti ll två under 2013.  Idag 
har vi totalt sju lagerhus vid desti lleri-
et med ungefär 30 000 fat totalt.

”Att vara med på hela resan är få för-
unnat inom den moderna whiskyindu-
strin. Från att installera pannorna till 

att buteljera en 21 åring”
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Benromach 2009 Cask 
Strength Batch 4

Denna Batch 4 av Benromachs hyl-
lade Cask Strength utgåvor släpptes 
på Systembolaget i februari.

Den är lagrad på en kombinati on av 
Bourbon och Sherryfat där alla fa-
ten är First Fill’s.

Pris på Systembolaget 849:-
Artnummer: 92160
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De har ett  modernt ’racked’ lagerhus 
som är välisolerat och innehåller en 
blandning av fat som Gordon & MacP-
hail äger, men i deras traditi onella 
dunnage fi nns enbart Benromach fat.

Deras bourbonfat kommer nästan 
uteslutande från Jim Beam 
 - Vi har använt en mängd olika 
fat från USA, bland från annat Jack 
Daniels som är jäkligt bra, men nu 
använder vi uteslutande fat från Jim 
Beam. De ger en bra honingston som 
passar vår sprit väldigt bra. Våra sher-
ryfat kommer från tre olika Bodegas i 
Jerez.  

Benromach producerar idag strax un-
der 400 tusen liter alkohol per år och 
det är en lagom volym för Benromach 
anser Keith. 
 - Med tanke på att  vi enbart 
buteljerar vår whisky som Single Malt 
och inte säljer New Make ti ll någon 
extern aktör så är det ganska många 
lådor med whisky som vi säljer varje 
år i alla fall. På papperet så skulle vi 
kunna producera upp mot 700 tusen 
liter per år, vi har ju kapaciteten, men 
jag tror aldrig vi kommer att  göra det. 

Nu fi nns det fl era desti llerier som nu 
går samma väg som Benromch gjor-
de för 23 år sedan – desti llerier som 
sneglar på äldre sti lar av single malt 
och som använder de gamla metoder-
na i sina nya desti llerier.
 - Om ti o – tjugo år så kommer 
det ju komma helt fantasti sk whisky 
från Ardnamurchan och Ballindalloch 
med fl era, samti digt så är det skönt 
att  vi redan är en bit fram på den re-
san med välfyllda lagerhus och mog-
nande lager, avslutar Keith.
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Naturskönt och pitt oreskt ligger 
det danska mikrodesti lleriet Mos-
gaard strax söder om Nyborg på 
Sydfyn. Gitt e och Jes byggde om 
en gammal gård, med utsikt över 
äppelodlingar och sundet ti ll Lang-
eland, ti ll ett  desti lleri som har bli-
vit hyllat världen över.

Jes hade laborerat med hembrygg-
ning av öl och fakti skt desti llerat lite i 
smyg i några år och kände att  han ville 
utf orska den världen mer ingående. 

Text: Henric Madsen
Bilder: Mossgaard Whisky A/S
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Han arbetade med att designa hög-
talare men 2015 så slutade på det fö-
retaget och funderade vad han skulle 
hitta på här näst.
 - Jag frågade då min fru Git-
te om hon skulle kunna tänka sig att 
starta ett destilleri tillsammans, skrat-
tar Jes. Efter att beslutet var taget så 
började arbetet med att leta en plats 
att bygga destilleriet och då upptäck-
te jag att Sydfyn var perfekt, berättar 
han. 

Jes hade lärt sig från Skottarna att för 
att skapa den profilen på whiskyn som 
han eftersträvade så behövdes hårt 

vatten – av hårt vatten blir det mjuk 
whisky. 
 - Här på Sydfyn är vatten både 
hårt och fullproppat med mineraler så 
vi flyttade ned från Jylland och börja-
de arbetet, säger Jes. 

Även om Jes hade en klar bild av hur 
man destillerar whisky så gjorde de 
ändå en resa till Skottland för få mer 
kunskaper.
 - Där fick vi mer ingående tips 
och råd om hur vi skulle tänka kring 
destilleriet och faktiskt så jobbade jag 
på ett mindre destilleri också för att få 
ännu mer erfarenhet.

Innan allt var på plats och de kunde 
starta med destilleringen så lade Jes 
ned mycket kraft på att välja ut vilka 
malt- och jästsorter som lämpade sig 
bäst för den whiskyn han planerade 
att producera.

”Av mjukt vatten får 
man hård whisky

och av hårt vatten får 
man mjuk whisky”
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Jes & Gitte Mosgaard
Jakten på det bästa vattnet förde 
Jes och Gitte Mosgaard till Sydfyn. 
2015 grundade de destilleriet och 
2019 buteljerades deras första Eko-
logiska Danska Single Malt Whisky
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Pannor med egen design
Jes ritade de tre pannorna själv och 
körde nogranna simulationer innan 
beställningen i Portugal lades. 

Det var med glädje han såg att hans 
beräkningar stämde även i verkli-
genhet och att pannorna fungerade 
precis så som det var tänkt.



43MALTER MAGASIN | NR 21 | 2021

 - Jag provade fem olika maltsor-
ter och tre olika jästsorter för att  ta 
fram den kombinati onen som jag 
tyckte levererade de estrar och fruk-
ti ga toner som jag sökte eft er.

De fem olika maltsorter han provade 
var alla standardsorter – men han 
fortsatt e sitt  utf orskande och prov-
desti llerade även med ekologisk 
malt och då upptäckte han något 
spännande.
 - Det var en enorm skillnad mel-
lan de ekologiska maltsorterna och de 
konventi onella, säger Jes. Smaken var 
krispigare och tydligare och New Ma-
ken mycket renare. Vad dett a beror 
på kan jag inte förklara, men det 
har visat sig i studier i laborato-
rium att  i vanlig öl och vin som 
inte är producerat på ekologis-
ka råvaror så kan det fi nnas spår 
av bekämpningsmedel. Och 
min teori är att  det kanske även 
fi nns spår av det på icke ekolo-
gisk malt som binder sig med 
alkoholmolekyler och så vis för-
stärks, men som sagt, dett a är 
helt min egen idé, skratt ar han. 
Men det är orsaken ti ll att  vi val-
de att  enbart använda ekologis-
ka råvaror.

Valet att  enbart använda ekolo-
gisk malt har också gjort att  de 
måste koka och desti llera på ett  
annat sätt  vad man kanske är 
van vid. 
 - Vid uppkoket när vi sät-
ter vår mäsk så har vi en väldigt 
hög temperatur ti ll en början för 
att  sedan snabbt sänka den. Vi gör 
dett a för att  få i gång två olika enzym-
grupper att  börja arbeta. Den höga 
temperaturen gör att  vi bryter ned 
stärkelsen i långa sockerkedjor och 
sedan vid den lägre temperaturen så 
bryts dessa sockerkedjor ned som jäs-
ten kan arbeta med.

Denna process ti llför inte något ti ll 
smaken, men det ökar eff ekti viteten i 
desti lleriet och de får ut mer alkohol 
per ton. 
 - Ekologisk malt är en special-
produkt här i Danmark som fortf aran-

de är väldigt mycket dyrare än kon-
venti onell malt så det gäller att  få ut 
så mycket som möjligt ur varje ton, 
säger Jes. Vi ligger ungefär på 330 li-
ter ren alkohol per ton där Skott arna 
ligger på 400 liter per ton.

var alla standardsorter – men han 
fortsatt e sitt  utf orskande och prov-
desti llerade även med ekologisk 
malt och då upptäckte han något 

 - Det var en enorm skillnad mel-
lan de ekologiska maltsorterna och de 
konventi onella, säger Jes. Smaken var 
krispigare och tydligare och New Ma-
ken mycket renare. Vad dett a beror 

att  sedan snabbt sänka den. Vi gör 



44 MALTER MAGASIN | NR 21 | 2021



45MALTER MAGASIN | NR 21 | 2021

50 liters fat
Majoriteten av all whisky lagars 
först på fat av fransk nyek i två år 
för att sedan flyttas över till andra 
fattyper - så som PX, Oloroso eller 
Bourbon.

De har börjat bygga lager för fram-
tiden med större fat också - då 
främst Madeira och Olorosofat.
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All malt de använder är av typen Odys-
sey och är 100% danskt. Kornet odlas 
i nationalparken Thy och det ekologis-
ka mälteriet Gyr mältar det till Mos-
gaards specifikationer. De använder 
både helt orökt malt så väl som rökigt 
med en fenolhalt på 21 – 25 ppm. 
 - Vi är ett litet destilleri och an-
vänder 150 kg malt vilket blir till unge-
fär 700 liter mäsk. Vår mäsk är ganska 
varm initialt men vi sänker tempera-
turen till ungefär 20 grader. För att få 
fram de fruktiga noterna som vi ef-
tersöker så fermenterar vi i en vecka 
på denna låga temperatur, säger Jes. 
Jästcellerna som finns i tanken bör-
jar reagera med de alkoholmolekyler 
som de redan skapat och det är då vi 
får fram de estrar vi vill åt. Den långa 
fermenteringen gör också att vi inte 

stressar jästen och på så vis slipper vi 
en hel del restprodukter. 

Fruktnoterna som de får fram i fer-
menteringen är precis det Jes även vill 
ha med över till den färdiga spriten. 
För att få fram så mycket smak som 
möjligt så riatde Jes sina egna pannor 
med en avancerad reflux som sedan 
tillverkats för hand i Portugal.
 - Refluxen är väldigt viktig för 
att spriten ska få så mycket koppar-
kontakt som möjligt. Så jag ritade pan-
norna och körde simulationer i datorn 
för att få till det korrekta flödet i pan-
norna, och det var fantastiskt spän-
nande vid den första destillationen att 
se om mina beräkningar fungerade i 
praktiken också, vilket det glädjande 

nog gjorde, säger Jes nöjt. 

Även om han aldrig hade tidigare hade 
designat en panna för whiskytillverk-
ning så har han en lång erfarenhet av 
att rita högtalare.
 - Faktum är att ånga, som det 
handlar om i en kopparpanna, och 
ljudvågor beter sig väldigt lika, säger 
Jes. Så jag applicerade mina kunska-
per från mitt tidigare jobb med att 
bygga ljudsystem till att nu rita våra 
egna unika pannor.

De destillerar långsamt och kör lågv-
inspannan i ca åtta timmar och sprit-
pannan i cirka tolv timmar.
 - Den långa destillationen gör 
vår New Make väldigt ren och fruktig 
vilket är exakt det vi eftersträvar. 

Faten som Mosgaard använder är till-
verkade efter deras egna specifikatio-
ner.
 - Vi använder till stor del 50 
liters fat vilket ger som bekant en 
snabbare lagringstid. Men vi har även 
börjat fylla större fat för att bygga la-
ger – främst då Madeira och Oloroso-
fat som är klara om kanske 10 år. 

De lagrar all sin sprit som ska bli 
whisky först på fat av fransk nyek – 
när den är två år gammal flyttas den 
över till andra fattyper för att få sin 
rätta smak. De använder en rad olika 
fattyper för det senare ändamålet, 
däribland Bourbon, Pedro Ximenex 
samt Oloroso. 
 - Den franska eken ger väldigt 

”Principen bakom att designa en 
högtalare eller en spritpanna är 
väldigt lika - ånga och ljudvågor 

uppför sig ungefär likadant ”
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En klar och smakfull new 
make
Den långa fermentering tillsam-
mans med den långsamma de-
stillerignen ger en klar och smak-
full New Make som är sprängfylld 
med fruktiga toner.
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strama tanniner och kryddighet så 
för att balansera ut det flyttar vi över 
whiskyn till PX eller Oloroso fat i två år 
för att tillföra en viss sötma och ytter-
ligare fuktighet.

De använder också ex-portfat, men 
då de har en tendens att vara väldigt 
aktiva och tar snabbt överhand över 
whisky så har de skapat en unik vari-
ant av portfat.
 - Vi har byggt egna portfat ge-
nom att använda stavar från både 
Tawnyport och från Rubyport – på så 
vis har vi fått de vinösa tonerna från 
Ruby och de söta tonerna från Tawny. 

Vi får en bra balans och vi kan fulltids-
lagra whiskyn på dessa fat istället för 
att bara ge den en finish.

Fyra årig whisky med stil
Deras första releaser var strax över tre 
år men det vi ser på hyllorna idag är 
lagrade i fyra år på 50 liters fat. 

I slutet av 2021 kommer de förmodli-
gen att släppa sin första femåring.
 - Ålder är inte så viktigt för oss 
utan jag gillar att använda dessa små 
50 liters faten och kortare lagring för 
att behålla den färska fruktigheten 
dessa fat ger.

Storsäljande Gin
Som många andra mikrodestillerier så 
gör även Mosgaard gin för att finan-
siera sin whiskyproduktion.
 - Det var aldrig en plan att vi 
skulle börja producera gin och fram-

för allt inte i så stora volymer, säger 
Jes. Förra året så buteljerade vi 35,000 
flaskor med Gin och större delen av 
det gick faktiskt till Sverige. Vårt tre-
pack som finns på Systembolaget är ju 
en väldigt uppskattad produkt.  

För några år sedan kom deras gin in 
på den tyska ekologiska butikskedjan 
Alnatura – och nu finns de i över 178 
butiker.
 - Systembolaget i Sverige arbe-
tar aktivt med att bredda sitt sortiment 
med ekologiska produkter och de som 
kan erbjuda en ekologisk whisky eller 
gin får det lättare att hamna på hyllor-

na. Idag är endast 5% av alla gin som 
produceras inom EU ekologisk och om 
man tittar på ekologisk whisky så är 
antalet producenter på en globalska-
la väldigt låg. Så även om vårt val av 
att producera ekologiska produkter 
grundade sig in en bättre smak- och 
doftupplevelse så har det visat sig att 
vi nu är helt rätt ute med tanke på vad 
marknaden vill ha, avslutar Jes. 

”Att producera ekologisk Gin 
var aldrig en del av planen, men 
förra året buteljerade vi trettio-

fem tusen flaskor”

på Systembolaget
Mosgaard har en rad produkter till-
ängliga på Systembolaget genom 
sin importör Starkstrom Wineim-
port Limited UK

Whisky: 
Mosgaard
Organic Oloroso Cask
46,4%
Nr: 40633  | 500 ml | 599:-

Mosgaard
Organic Peated Bourbon Cask
48,2%
Nr: 40731  | 500 ml | 659:-

Mosgaard
Organic Pedro Ximenez Cask
46,2%
Nr: 40634  | 500 ml | 599:-

Gin:
Mosgaard
Organic Dry Gin
40%
Nr: 84207  | 500 ml | 379:-

Mosgaard
Organic Tangerine Gin
40%
Nr: 85811  | 500 ml | 379:-

Mosgaard
Organic Rhubarb Gin
38%
Nr: 81865  | 500 ml | 379:-

Mosgaard
Organic Gin Selection
39,3%
Nr: 10279  | 3 fl à 200 ml 600 ml
336:-
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Text: Henric Madsen
Bilder: Alister Walker Whisky Company
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Om du känner att  du har kommit ti ll 
vägs ände med de snygga och pråli-
ga offi  ciella releaserna från de stora 
whiskyföretagen så ska du nog börja 
blicka mot de oberoende buteljerar-
na. De är o� ast inte kopplade ti ll nå-
got desti lleri utan köper sina fat på 
den öppna marknaden som de sedan 
buteljerar under eget varumärke. En 
sådan buteljerare är Infrequent Fly-
ers.

För många så är dett a lilla företag helt 
okänt och det är inte så konsti gt. De-
ras whisky fi nns inte ännu att  ti llgå i 
Sverige utan måste införskaff as via 
buti ker i Europa eller i Storbritannien. 
Men vi kan lova att  du har stött  på fö-
retagets grundare och ägare – Alister 
Walker.

Alister är ett  välkänt ansikte för många 
whiskyälskare i Sverige då han kuska-
de land och rike runt för några år se-
dan och spred gospeln om BenRiach, 
GlenDronach och Glenglassaugh. Att  

han jobbade för dessa desti llerier 
var ju ingen slump – han är son 

ti ll Billy Walker. 

Men vi backar bandet lite, 
för att  få en överblick om 
var Alister kommer ifrån.
 - Jag har allti d jobbat 
med whisky på något 
sätt , berätt ar Alister. När 
jag var klar med universi-
tet så hade jag ingen rikti g 
plan på vad jag skulle jobba 

med men min pappa, som 
då jobbade på Burn Stewart, 

frågade om jag ville prova på 
whiskyindustrin. Det var mitt  för-

sta rikti ga jobb och sedan dess har 
jag varit kvar och jobbat med whisky, 
det är snart tjugotvå år. 

På den ti den ägde Burn Stewart – da-
gens Disti ll, Tobermory och Deanston 
och det var där Alister jobbade också. 

 - Jag trivdes på Burn Stewart 
men när hela det företaget såldes ti ll 
Angutra Rom under 2003 så ändrades 
ganska mycket både för oss och inom 
branschen. Min pappa slutade på fö-
retaget strax eft er köpet och jag klev 
av några månader eft er. 

Billy fi ck ett  erbjudande om att  bli del 
av en gruppering som planerade att  
köpa Benriach Disti llery i Speyside och 
när den aff ären var i hamn så fråga-
de han Alister igenom om han vill och 
komma jobba för honom.
 - Det var en ganska häft ig ti d de 
där tolv åren då vi växte företaget från 
ett  ti ll tre desti llerier där GlenDronach 
och Glenglassaugh slutligen ingick 
också. Och allt dett a skedde precis 
då intresset globalt tog fart för Single 
Malt så det en rikti gt häft ig ti d.

När det stod klart att  hans far skulle 
sälja hela företaget ti ll Brown Fore-
man så valde Alister att  inte följa med 
Billy på något nytt  projekt utan han 
ville prova att  skapa något eget.
 - Det hade naturligtvis varit väl-
digt lätt  för mig att  följa med och dyka 
ned i projektet kring GlenAllachie som 
Billy körde igång eft er försäljningen 
men jag kände verkligen att  jag ville 
starta något eget från grunden. Om 
jag ska vara ärlig så kommer jag för-
modligen i framti den att  bli delakti g 
på något sätt  i alla fall. Billy kommer 
tyvärr inte orka köra på i all evighet, 
även om han inte visar några som helst 
tecken på att  trappa ned just nu. Han 
är en urkraft  som älskar att  sköta om 
sina fat och skapa fantasti sk whisky. 

Genom att  ha rest runt hela jorden och 
knuti t kontakter och byggt ett  brett  
kontaktnät inom whiskybranschen så 
beslutade han sig 2018 för att  skapa 
något eget.
 - Jag började så smått  som det 
bara var möjligt, det vill säga med ett  
enda fat, skratt ar han. När det var bu-
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teljerat och sålt så kunde vi köpa två 
fat till och på den vägen är det. Idag är 
vi lite större men vi är fortfarande en 
ganska liten spelare på den enorma 
whiskyscenen.

Namnet på Alisters företag är sprung-
et i idén att det ska stå ut från mäng-
den. Det är inte ett klassiskt whisky-
namn utan en mer modern stil på det.
 - När jag bestämde mig för In-
frequent Flyers så var det inte någon 
skådning in i framtiden det handlade 
om, där jag såg att hela världen skul-
le bli ’Infrequent Flyers’, skämtar han. 
Det handlade mer om att ha ett före-
tagsnamn som står ut på hyllorna och 

att det inte skulle göra något varumär-
kesintrång på något befintligt företag. 

Att få tag på whisky att buteljera är 
inget som helst problem för Alister. 
Marknaden är just nu översvämmad 
med fat från alla tänkbara destilleri-
er, men det stora problemet är priset. 
Både mäklarna såväl som destillerier-
na vet värdet av åldrad whisky – och 
de tvekar inte att försöka få ut så 
mycket som möjligt.
 - Det blir svårare och svårare 
för oss att hitta fat som har ett rim-
ligt pris, är grymt bra och som vi kan 
sälja till konsumenter för en ärlig sum-
ma. Det finns enorma mängder med 
fat på marknaden men de är väldigt 
ofta på tok för dyra – vi skulle behö-
va ta ut 200 – 300 pund per flaska för 
att göra en skälig vinst, men whiskyn 
är förmodligen högst värd 100 pund 
egentligen. Så då säger vi nej till mäk-
laren – vi kommer inte att köpa fat för 

de summorna. Och det där tycker jag 
är viktigt, att kunna säga nej. Om fler 
buteljerare började säga nej till dessa 
priser så skulle priserna till slut sjunka 
och då skulle vi kunna se en mer rim-
lig nivå på flaskpriserna. Men vi är inte 
riktigt där idag och då får vi skärpa till 
oss och hitta guldkornen i de billigare 
faten i stället – något jag tycker att vi 
har lyckats väldigt bra med, säger Alis-
ter med ett leende. 

Idag har Infrequent Flyers växt till den 
grad att Alister även har börjat prata 
med destilleri direkt för att skriva så 
kallade Filling Contracts – dvs att han 
skickar fat till destillerierna som de 

fyller med New Make och som han se-
dan lagrar själv.
 - Vi har lyckats bygga upp ett så 
pass bra lager så vi kan planera vad 
det är vi vill buteljera emotsatts till 
hur det var förut då vi köpte färdiga 
fat som vi var tvungna att buteljera så 
snabbt som möjligt. Vi gör ju också en 
del finish nu då vi flyttar whisky från 
ett fat till ett annat för att på så sätt 
förändra whiskyn lite i smak och doft.

Hur mycket fat som han har i lager just 
nu är inget han vill berätta, men han 
avslöjar att han har whisky från minst 
femtio olika destillerier i lager – och 
när han köper så köper han i bulk.
 - När jag köper fat idag så försö-
ker jag att köpa parcels – alltså större 
paket där flera fat ingår.

Fördelen med det är att om det är 
tillexempel tio fat med whisky från 
samma destilleri så kan vi välja ut fyra 

”Jag vill inte säga hur många fat vi har 
i lager, men vi har whisky från minst

femtio olika destilleri”
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Startade småskaligt
Hela resan med Infrequent flyers 
började med ett enda fat. Därifrån 
kunde bygga vidare med att sakta 
men säkert köpa och buteljera i en 
strid ström. 

Idag köper Alister gärna fem, tio fat 
omgången för att kunna laborera 
med en del och buteljera en del. 
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”Saying no to brokers is good.
If everybody keep saying yes

prices are just going to
keep rising.”

prices are just going to
keep rising.”
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Far och son
Whisky verkar rinna i blodet i Wal-
ker familjen. Alister driver sin egna 
buteljeringsfi rma och pappa Billy 
driver GlenAllachie Disti llery.
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- fem som vi kan buteljera idag, de an-
dra faten kan vi laborera med och ge 
någon bra fi nish på kanske. På så vis 
får vi en bredare palett  av smaker att  
erbjuda ti ll våra kunder. 

Alister är allti d på jakt eft er fat med 
whisky från desti llerier som de inte 
har i sitt  lager.
 - Jag gjorde två listor nyligen 
med desti llerier som vi har whisky 
ifrån i vårt lager och vilka vi inte har 
whisky ifrån. Den senare lista delade 
jag sedan upp i vilka desti lleri vi skul-
le kunna skaff a whisky ifrån och vilka 
det är omöjligt för oss att  köpa whisky 
ifrån. Där fi nns ju namn som Ardbeg 
och Springbank som är så dyrt hos 
mäklare att  det är snudd på omöjligt 
att  sälja ti ll konsumenter. Laphroaig 
har ökat otroligt i pris den senaste ti -
den också och självklart de stängda 
desti llerier som Port Ellen, Rosebank 
och Brora.

Ett  desti lleri som Alister gärna skulle 
vilja få tag i mer fat ifrån, men som nu 
är snudd på omöjligt, är GlenDronach 
- vilket är lite ironiskt då han var en 
bidragande orsak ti ll att  göra det de-
sti lleriet så populärt.  
 - Bland det första vi gjorde när 
vi köpte GlenDronach 2008 var att  
sluta sälja fat ti ll någon extren – Glen-
Dronach försvann från marknaden. 
Och dagens ägare, Brown Foreman, 
säljer inte heller några fat. 
 Då var vi nöjda med beslutet 
och när vi lanserade våra egna Sing-
le Casks så blev och är de hyllade för 
sin kvalitet, säger Alister. Vi hade en 
buti k på desti lleriet där bara anställ-
da fi ck handla ti ll lite bätt re priser och 
det grämer mig än idag att  jag inte 
passade på att  köpa fl er av de där för-
sta Single Cask buteljeringarna, de var 
magiska.

Ett  framgångsrikt företag
Förutom Storbritannien så fi nns Infre-

quent Flyers på nio olika marknader 
– men att  växa ännu mer skulle kräva 
att  de gjorde om hela sin aff ärsplan. 
 - Vi jobbar just nu uteslutande 
med Single Cask whisky och de är re-
dan hårt allokerade. Om vi skulle spri-
da ut oss ännu mer just nu så skulle 
frakten ti ll varje land äta upp den lilla 
vinst vi skulle göra. Jag skulle behöva 
skapa en produkt som vi kunde produ-
cera i volymer men det är inte rikti gt 
det jag varken vill göra eller drömde 
om att  göra när jag grundade företa-
get. Med det sagt så skulle vi kunna 
expandera med enbart Single Casks 
men vi skulle behöva köpa otroligt 
mycket fl er fat. Dessa väldigt trevli-
ga problem att  fl er vill ha vår whisky 

fanns ju aldrig när jag jobbade på Ben-
Riach skratt ar Alister. Om något nytt  
land eller en ny importör ville köpa en 
pall med BenRiach så skickade vi det 
nästa dag – det är svårt att  göra det 
när man sysslar med enskilda fat. Men 
anta inte för en sekund att  jag klagar 
på vår situati on, tvärtom. Det är en 
ynnerst att  få vara i en sådan här situ-
ati on - kanske framförallt med tanke 
på hur det ser ut i världen idag. När 
pubar och restauranger stängs i parti  
och minut så är jag otroligt tacksam 
för att  jag har ett  företag som går bra 
och att  vi har en produkt som fl er vill 
köpa. Det är möjligtvis ett  problem - 
men att  ganska angenämt sådant, av-
slutar Alister

”Jag vill inte säga hur många fat vi har 
i lager, men vi har whisky från minst

femtio olika destilleri”
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E � er varje lansering av hårt 
åtråvärd whisky så går 
snabbt diskussionerna på 
sociala medier igång om 
hur dåligt och orätt vist Sys-
tembolaget är.

Oft a handlar det om små allokeringar 
med ett  starkt begränsat antal fl askor 
som fi nns ti ll försäljning där naturligt-
vis en hel del går lott lösa eft er släp-
pen. Det ropas om Indiska klickarméer 
och om att  hypersnabba fi bernätverk 
lyckas knipa de mest svårfångade fl as-
korna. 

För att  reda ut lite i denna röra av 
anklagelser och hårda ord så prata-
de vi nyligen med Thomas Sundblom 
på Clydesdale. Clydesdale är ganska 
vana vid att  få höra kriti k om hur för-
delningen på deras släpp ser ut men 
Thomas tar kriti ken med ro.
 - Jag skulle säga att  vid Webb-
lanseringarna så fungerar allt ti ll punkt 
och pricka, säger Thomas. Systembo-
laget har utvecklat sin pla�  orm under 
lång ti d och så som det fungerar idag 
så är det inga konsti gheter, fortsätt er 
han. Där det möjligtvis fi nns ett  pro-
blem är på beställningssorti mentet. 

Beställningssorti mentet består av 
produkter som inte är provade eller 
kvalitetssäkrade av Systembolaget.
Här är det leverantörerna själva som 
besörjer med lager och transport.
 - När vi släpper whisky på be-
ställningssorti mentet, som vi gör då 
och då, så kan det komma två hund-
ra beställningar inom loppet av några 
minuter, berätt ar Thomas. Om vi då 
bara har ett  tre�  otal fl askor av den 
specifi ka whiskyn så är det en hel del 
som blir utan – men problemet är att  
vi inte kan fl agga den för slutsåld inn-
an vi har knackat igenom ordnarna 
vilket kan ta någon ti mme, avslutar 
Thomas

Det är här som problemet uppstår – 
varan är slut men på Systembolagets 
hemsida så ser det ut som om den 
fortf arande fi nns att  beställa. Kunden 
klickar sig vidare i tron om att  hen har 
knipit en butelj, men får sedan ett  
snopet meddelande eft er någon dag 
att  tyvärr så var den slutsåld. Och då 
är det många som går in i grupper på 
facebook och skriver av sig hur arga 
och upprörda de är.

Oft a är det leverantören som får den 

Text: Henric Madsen Bilder: Systembolaget
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mesta av kritiken riktas mot sig när 
det egentligen är Systembolagetsda-
tasystem som är Akilles häl.

För att bena ut lite hur Systembolaget 
fungerar så har vi gjort denna genom-
gång av de olika delarna som utgör 
hur en vara kommer från producen-
ten via leverantören till dig som kon-
sumnet. 

Sortimentet

För att en produkt ska hamna på hyl-
lan på ett Systembolag nära dig så har 
de en process de arbetar med som 
omfattar åtta steg. De börjar med en 
omvärldsanalys där trender runt om i 
världen analyseras.
 Sedan går de vidare med att 
utforma en sortimentsstrategi som 
är grunden för systembolagets lan-
seringsplan. Lanseringsplanen styr 
vilken typ av drycker de kommer att 
efterfråga. För varje lansering gör de 
en offertförfrågan till dryckesleveran-
törer där de specificerar vilken typ 
av dryck de söker. Utifrån offerterna 
tar de in varuprover som blindprovas 
(utan information om märke, leve-
rantör eller producent) av deras pro-
vare som kvalitetsbedömer drycken. 
Ibland provas mer än hundra drycker, 
och den eller de som motsvarar ef-
terfrågad stil och håller högst kvalité 
köps in till lanseringen. 
 Inför lanseringen i butik be-
skriver en provningspanel varorna 
med fakta, doft- och smakbeskrivning 
samt smakklockor i en så kallad karak-
täristiskprovning. Före lansering görs 
även en omfattande kvalitetskontroll, 
där de doftar, smakar och gör kemis-
ka analyser av dryckerna i deras egna 
laboratorium. Detta för att säkerställa 
att den produkt som hamnar på bu-
tikshyllan är samma produkt som pro-
vades i den första blindprovningen.

Förutom de 445 butikerna så är 
Systembolagets webbplats www.
systembolaget.se en viktigt portal 
mot konsumenterna
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Att börja leverera varor till Systembo-
laget är en lång process. 

För det första måste företaget själv-
lart ha F-skattsedel och momsregist-
reringsnummer.

Sedan måste man skaffa tillstånd för 
att handla med alkohol och då kan 
man endera vara upplagshavare eller 
registrera sig som varumottagare.

Du måste registrera dig hos kommu-
nens miljö- och hälsoskyddskontor 
om du ska tillverka öl eller importera 
alkoholhaltiga drycker.

Du måste också skaffa GLN-nummer, 
anluta dig till Validoo Item som skö-
ter all artikelinformation hos System-
bolaget samt ansluta dig till olika sys-
tem som rör återvinning av glas och 
burker.  

När det är färdigt och du har fått klar-
tecken från alla håll så kan du börja  
leverer till Systembolaget...

Bli leverantör
Beställnings-sortimentet

I Systembolagets beställningssortiment så finns 
fler än 12 000 produkter. Dessa lagerförs inte av Sys-
tembolaget och således inte kvalitetssäkrats eller pro-

vats. Det är leverantörerna själva som tillhandahåller dessa 
produkter.

 
När en beställning läggs hos leverantören är det denna som 
packar och skickar produkten till det önskade Sytembolag.

När popluära produkter släpps i beställningssortimentet 
som är få till antalet kan de uppstå problem med att 
det ser ut som de är bokningsbara fast egentligen är 

slutsålda. Invänta besked om konstaterad leve-
rans innan du ropar Hej!

Webb-lanseringar
Webblanseringar är de lanseringar som 

släpps på Systembolaget.se med produkter 
där efterfrågan bedöms vara extra stor i relation 

till tillgången. Dryckerna släpps torsdagar klockan 
10:00. 

Du måste vara inloggad på Systembolaget.se för att 
kunna lägga din beställning och det gäller oftast att 
du är rejält snabb - populära produkter säljer ofta 

slut på några sekunder. 

Bokningssystemet är välutvecklat 
och fungerar oftast utan 

problem. 

FastaSortimentet
Det fasta sortimentet hos Systembolaget 

står för 96% av all försäljning. Sorti-
mentet köps in via offertförfrågan och 

blindprovning. 

Tillfälliga Sortimentet
Det tillfälliga sortimentet väljs idag ut av Sys-

tembolaget inköpare. Sortimentet består av 
drycker i en högre prisklass, som produ-

ceras i mindre mängd och som har 
renommé.

Volymerna kan skifta men när 
det är ett störra antal så görs 

även detta via offertförfrå-
gan och blindprovning. 

Lokalt &Småskaligt
För att ingå i detta sortiment så ska 

produktionen ske max 15 mil från bu-
tiken. Den ska vara hantverksmässigt 
framställd samt tillverkad av ett be-
gränsat antal personer. Produkten 
ska också efterfrågas av kunder-

na.
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Priset för en produkt på Systembola-
get innehåller fl era delar. 

Den största delen utgörs av skatt erna - 
alkoholskatt  och moms. Man kan säga 
att  generellt så står skatt erna för drygt 
hälft en av prest du betalar för en vara. 

Systembolagets inköpspris sätt er leve-
rantören - det ska täcka alla kostnader 
som leverantören har samt ge vint. 

Två påslag från Systembolaget
Ett  generellt påslag är 17 procent på 
inköpspriset - i kronor räknat blir det 
olika beroende på vad inköpspriset är.

De har även ett  påslag per förpackning
Vin: 4,92 kr 
Småfl askor: 2,46 kr 
Sprit: 5,52 kr
Cider och blanddrycker: 1,44 kr 
Öl: 84 öre
Alkoholfri öl, cider och blanddrycker: 
2,17 kr  
Alkoholfritt  vin, must och andra alko-
holfria drycker: 5,21 kr

Slutpriset

Det är således leverantören som be-
stämmer slupriset ti ll kund. Men Sys-
tembolaget anger oft a ett  tak eller ett  
prisintervall när de köper in drycker 
ti ll sitt  fasta sorti ment.

Kunden
Ur ett  kundperspekti v så skulle vi våga 
påstå att  Systembolaget en bra och 
robust buti kskedja. Även om det loka-
la sorti mentet kan ibland ha lite mer 
att  önska så har du som konsumnet i 
stort sett  ti llgång ti ll samma sorti ment 
som alla andra över hela landet. 

Vi anser dock att  gårdsförsäljningen 

Beställnings-sortimentet
I Systembolagets beställningssorti ment så fi nns 

fl er än 12 000 produkter. Dessa lagerförs inte av Sys-
tembolaget och således inte kvalitetssäkrats eller pro-

vats. Det är leverantörerna själva som ti llhandahåller dessa 
produkter.

När en beställning läggs hos leverantören är det denna som 
packar och skickar produkten ti ll det önskade Sytembolag.

När popluära produkter släpps i beställningssorti mentet 
som är få ti ll antalet kan de uppstå problem med att  
det ser ut som de är bokningsbara fast egentligen är 

slutsålda. Invänta besked om konstaterad leve-
rans innan du ropar Hej!

Webb-lanseringar
Webblanseringar är de lanseringar som 

släpps på Systembolaget.se med produkter 
där eft erfrågan bedöms vara extra stor i relati on 

ti ll ti llgången. Dryckerna släpps torsdagar klockan 
10:00. 

Du måste vara inloggad på Systembolaget.se för att  
kunna lägga din beställning och det gäller oft ast att  
du är rejält snabb - populära produkter säljer oft a 

slut på några sekunder. 

Bokningssystemet är välutvecklat 
och fungerar oft ast utan 

problem. 

Privatimport
Om du som konsument stöter på ett  vin eller en 

whisky som inte fi nns i Sverige så kan du kontakta en 
leverantör och fråga om de kan hjälpa ti ll med privati m-

port. 

Man går in på Systembolagets hemsida och klickar sig fram 
ti ll privati mport. Det gäller att  du tar reda på så mycket som 

möjligt om produkten och producenten som du bara kan. 
Eft er att  ha fyllt i uppgift erna skickas förfrågan ti ll leveran-

tören som då kan lämna off ert på importen om de har 
möjlighet.

Du som beställare får du en prisuppfi gt där alla 
avgift er och frakter ingår. Du kan sedan be-

ställa den ti ll valfritt  Systembolag.

Priset

skulle kunna vara ett  bra komplement  
ti ll dagens modell samt fl er nischade 
buti ker såsom Ölstudion i Göteborg. 

Det blir lite tokigt idag när man be-
söker en producent och man inte kan 
köpa produkterna på plats. 
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Nyligen så anordnade Svenska Eld-
vatt en en onlineprovning ti llsam-
mans med den oberoende butelje-
raren North Star. Kvällens värdar var 
grundaren Iain Croucher och Ciara 
Hepburn.

2016 så grundade Iain North Star Spi-
rits eft er att  han 
hade slutat på 
välkänd A.D.Ratt -
ray. Han hade en 
dröm att  starta ett  
eget buteljerings-
företag men hade 
inte någon direkt 
plan hur han skulle 
lyckas. Han hade 
allti d haft  en käns-
la om att  det var 
en bransch som 
var höljd i dunkel 
och att  bara redan 
några få väletable-
rade familjer kun-
de starta sådana 
företag.

Strax eft er han slu-
tade på A.D.Ratt -
ray så fi ck han ett  
erbjudande av en kollega i branschen 
att  köpa några fat som höll en väldigt 
hög kvalitet. Dett a var sista knuff en 
som behövdes för att  han skulle gå 

vidare med sina planer. Dock så sak-
nade han både kapital såväl som ti ll-
stånd att  sälja och köpa whisky kom-
mersiellt.

Eft er att  ha fått  ti ps och råd från andra 
oberoende buteljerare såsom David 

Sti rk bl.a. så ord-
nade han med alla 
ti llstånd rekords-
nabbt. Han slöt 
snabbt kontrakt 
med både fatmäk-
lare och desti lleri-
er om att  de skulle 
förse honom med 
whisky. Och han 
gjorde klart med 
importörer runt 
om i världen att  de 
skulle handla hans 
buteljeringar. Här i 
Sverige så var det 
Svenska Eldvat-
ten som lovade att  
handla av honom.

De första åren drev 
han företaget själv från ett  skjul på 
gården men under 2018 så anställdes 
Ciara Hepburn och det var då aff ärer-
na tog fart på rikti gt!

Namnet North Star
Namnet North Star kom Iains fru 
Zoë på och Iain tyckte att  
det var passande att  ha 
en ledstjärna att  sträva 
mot. Med sin bakgrund 
inom konst och design 
så var det också hon 
som rekommendera-
de att  göra designen 
på fl askorna så snygg 
som möjligt. Man kö-
per först med ögat 
och om man har iö-
gonfallande design på 
produkterna så står 
de ut både i buti kerna 
såväl som i hyllan på 
barerna.

Att  inte använda kar-
tonger eller annat för-
packningsmaterial är 
också ett  beslut som 
de har tagit då de inte 
tycker att  de behöver 
det. Det blir bara ex-
tra kostnader och ti ll-
för inget ti ll upplevelsen 
som verkligen räknas – smaken och 
doft en!

Text: Henric Madsen
Bilder: North Star Spirits
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VEGA 20yo 43,5%

Vega är namnet på den ljusaste stjär-
nan i stjärnbilden Lyran och det åter-
kopplar bra med namnet North Star. 
Faktum är att  pga. jordens tumlande 
så kommer Vega att  bli vår nya pols-
tjärna om ca 12 000 år.

Whiskyn Vega är en blended malt som 
kommer ursprungligen från Edring-
ton. Iain fi ck erbjudande att  köpa 8 

-10 sherry butt s som alla var för-
blandade så inte ens han vet 

säkert vad faten innehåller 
– han skulle önska att  det 
enbart var whisky från 
Edringtons portf ölj, 
men mest troligt är 
andra desti llerier med 
i blandningen också.

Varje batch av VEGA 
ligger på cirka 800 ti ll 
1200 fl askor och orsa-
ken ti ll dett a är för att  
hålla intresset upp. 
Vega är är allti d en 
blended malt som är 
sherrylagrad med en 
ganska bra ålder.

Just denna Vega är 
den sjunde butelje-
ringen i serien. Både 
Iain och Ciara nämnde 
att  dett a kunde vara 
den sista i serien då fa-
ten av denna kvalitet 
blir svårare och svå-
rare att  få tag på, men 
de stängde heller inga 
dörrar.

Smaknoter:
Doft : Stor doft  med massor av dova 
frukter – torkade dadlar och russin. 
Mörkchoklad som samsas med en söt 
karamell not.

Smak: Väldigt lätt  munkänsla men 
med en bra frukti ghet. En svag torrhet 
men lätt a tanniner.

Finish: Medellång fi nish med en rik-
ti gt bra kombinati on av frukt och fat.

Totalt 600 fl askor. Desti llerad juni 
2000 och buteljerad oktober 2020. 
Kostade 995:- nu slutsåld
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Caol Ila 11 yo
1st fi ll sherry butt 
58,2%

Kvalitet är ledord för Iain och North 
Star och det hårda arbetet resultera-
de i att  de fi ck fi ck utmärkelsen ”Inde-
pendent bott ler of the year 2020” på 
Sco�  sh Whisky Awards!

Denna Caol Ila är något för den som 
gillar rök och tung sherry – 11 år på 
en fi rst fi ll sherry butt  borgar 
för rök och tung sherry.

Smaknoter:
Doft : Klassisk Caol Ila doft  med sin tyd-
liga rökighet där vanilj, karamell och 
torv samsas helt perfekt. Som vanligt 
inga off  notes här inte när det handlar 
om Caol Ila.

Smak: Frukti g och söt rök som sam-
sas med karamelltoner och grillade 
marshmallows.

Finish: Lång fi nish med en väldigt be-
haglig rök not som klingar eft er ett  bra 
tag.

Totalt 410 fl askor. Desti llerad sep-
tember 2009 och buteljerad oktober 
2020. Kostade 995:- nu slutsåld.
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Bunnahabhain 11 
yo, 1st fi ll sherry 
butt 52,3%

Denna Bunnahabhain kommer från 
samma köpti llfälle som den Glen-
rothes här ovan. Den är fullti dslagrad 
i en fi rst fi ll oloroso sherry butt  och 
det märks!

Färgen på eti kett en signalerar att  det-
ta är en whisky från Islay då North 

Star använder samma kulör 
på alla sina Islay whiskys. 

Från början var det dock 
tänkt att  alla fl askor 
skulle ha denna färg 
då det är Iains favorit-
kombinati on av off -
blue och guld.

Smaknoter:
Doft : Här slåss svaga charkuteritoner 
mot något tydligare sherrytoner. Va-
nilj och russin i en skön blandning. En 
svag, svag not av rök noteras också.

Smak: En tydlig fatkaraktär som mixas 
väl med en väldigt sti lig och balanse-
rad frukti ghet.

Finish: Ganska kort fi nish men med en 
bra mix av fat och frukt.

Totalt 630 fl askor. Desti llerad mars 
2009 och buteljerad oktober 2020. 
Kostade 1595:- nu slutsåld.
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Glen Spey 14 yo 
for Dunoon Pipe 
Band, fi nished in 
sherry butt 59,1%

Som vi skrev ti digare så fi ck Iain 
mycket hjälp från David Sti rk vid 
uppstarten av företaget. Och något 
som David sade ti digt slog rot hos 
Iain – varför handla av mellanhänder 
när man kan köpa whisky direkt från 
källan.

Iain jobbade således hårt 
med att  kunna köpa fat di-
rekt från de stora drakar-
na såsom Edrington eller 
Diageo. Men han berät-
tar också att  oft a när det 
kommer fat från Diageo 
så är de inte rikti gt klara 
– whisky kan se ut som 
vitt  vin och whiskyn är 
inte så särskilt smakful-
la – då kan de behöva få 
en fi nish. Men denna var 
Glen Spey var undanta-
get som bekräft ar regeln 
– ‘This one was ready to 
Rock n roll straight from 
the cask’

Dett a är också en butel-
jering där hela vinsten 
donerades av North Star 
ti ll Dunoon Pipe Band!

Smaknoter:
Doft : Väldigt bra krämig och djup 
sherry doft . Stor doft  som aldrig vill ta 
slut med en rund pepprighet.

Smak: Krämig och fantasti skt bra sher-
ryton! Väldigt bra balans mellan fat 
och desti llat. Rullande fruktt oner med 
russin och torkade dadlar. En nyans av 
mörkchoklad fi nns också där.

Finish: Lång fi nish med väldigt bra 
frukti ghet i symbios med fatet.

Totalt 247 fl askor. Desti llerad sep-
tember 2006 och buteljerad oktober 
2020. Kostade 995:- nu slutsåld
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Lynch Isle – 
Highlands 20 yo 
butt, Brandy fi nish 
(Clynelish) 53,3%

O� a så får inte oberoende butelje-
rare skriva ut vilket desti lleri whisky 
kommer ifrån, men ibland så kan inte 
Iain låt bli att  vara lite ‘cheeky’. Där-
för kallade han denna för Lynch Isle 

– men han gör ingen hemlighet att  
det egentligen är en Clynelish!

Oft ast så brukar Iain 
själv bestämma om en 
whisky behöver en fi -
nish, men i dett a fall 
så hade redan whisky 
fl ytt ats över ti ll ett  
brandyfat vid köpet.

Något som han söker 
eft er i fat från Clyne-
lish är den berömda 
vaxigheten som man 
så oft a hitt ar på äldre 
buteljeringar av Cly-
nelish. Men då även 
Diageo själva söker ef-
ter samma vaxighet så 
är det få gånger ett  så-
dan fat slinker igenom 
kontrollerna och ham-
nar på den ‘öppna’ 
fatmarknaden. Denna 
buteljering ska dock 
ha ett  stråk av den i 
alla fall.

Smaknoter:
Doft : Först möts man av en not av krä-
mig mandel sedan rullar frukti ga röda 
äpplen in. Man anar en svag vaxighet 
i bakgrunden.

Smak: Här kommer frukten med full 
styrka, röda äpplen och en svag rus-
sinnot. Vaxigheten fi nns här men den 
är ganska svag och långt i bakgrunden.

Finish: Lång bra fi nish med en rikti gt 
grym frukti ghet.

Totalt 693 fl askor. Desti llerad augus-
ti  2000 och buteljerad oktober 2020. 
Kostade 1695:- nu slutsåld.
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Lynch Isle – 
Highlands 20 yo 
butt, Brandy fi nish 
(Clynelish) 
O� a så får inte oberoende butelje-
rare skriva ut vilket desti lleri whisky 
kommer ifrån, men ibland så kan inte 
Iain låt bli att  vara lite ‘cheeky’. Där-
för kallade han denna för Lynch Isle 

– men han gör ingen hemlighet att  
det egentligen är en Clynelish!

Oft ast så brukar Iain 
själv bestämma om en 
whisky behöver en fi -
nish, men i dett a fall 
så hade redan whisky 
fl ytt ats över ti ll ett  
brandyfat vid köpet.

Något som han söker 
eft er i fat från Clyne-
lish är den berömda 
vaxigheten som man 
så oft a hitt ar på äldre 
buteljeringar av Cly-
nelish. Men då även 
Diageo själva söker ef-
ter samma vaxighet så 
är det få gånger ett  så-
dan fat slinker igenom 
kontrollerna och ham-
nar på den ‘öppna’ 
fatmarknaden. Denna 
buteljering ska dock 
ha ett  stråk av den i 
alla fall.
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Glenrothes 12  yo
1st fi ll sherry butt 
62,2%

Förutom att  köpa fat från desti llerier 
och fatmäklare så handlar North Star 
också från andra oberoende butelje-
rare. Han nämner inte vilken butelje-
rare som har sålde honom dett a fat 
men direkt när han provade det så 
insåg han att  denna whisky var excep-
ti onellt bra och redo att  buteljeras 
direkt.

Oft ast så vill Iain vatt na 
ned whiskyn något i sam-
band med buteljeringen, 
men i dett a fall så tyckte 
han att  whiskyn var per-
fekt som den var på sina 
styva 62,2%.

Smaknoter:
Doft : En ganska udda doft  med en 
svag jästkaraktär. Ganska sluten doft  
men med ett  sti ng av svartpeppar. Här 
fi nns en frukti ghet men den är hårt 
nedtonad.

Smak: Även om doft en är kuvad så 
öppnar denna Glenrothes upp sig i 
smaken. Rullande tanniner med en 
bra frukti ghet. Helt annorlunda i doft  
mot smak.

Finish: Lång fi nish med väldigt bra 
frukt och en pigg ek smak.

Totalt 323 fl askor. Desti llerad januari 
2008, buteljerad oktober 2020. Kosta-
de 1495:- nu slutsåld.
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Glenrothes 12  yo
1st fi ll sherry butt 

Förutom att  köpa fat från desti llerier 
och fatmäklare så handlar North Star 
också från andra oberoende butelje-
rare. Han nämner inte vilken butelje-
rare som har sålde honom dett a fat 
men direkt när han provade det så 
insåg han att  denna whisky var excep-
ti onellt bra och redo att  buteljeras 

Oft ast så vill Iain vatt na 
ned whiskyn något i sam-
band med buteljeringen, 
men i dett a fall så tyckte 
han att  whiskyn var per-
fekt som den var på sina 
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