
Ardnamurchan Distillery
Gordon Hamilton tar oss med på en whiskyresa
Springbank 1919 50yo
Vi dyker ned i ännu en legendarisk whisky

Möt Billy Leighton - näsan som skapar Jameson’s

Irish Distillers Master Blender 

Alasdair Day berättar om 

Isle of Raasay Distillery

Äntligen höst, änligen dags för

Malt whisky yearbook 2022

Kan Mark Reynier bevisa teorin om terroir?

Waterford Distillery

UTGÅVA NR: 25 | 2021
WHISKY

ROM&ÖL

Malter Magasin



2 MALTER MAGASIN | NR 25 | 2021

Innehåll 
nr.25 2021

Irish Distillers Master Blender
Möt Billy Lighton - Irish Distillers 
Pernod Ricards Master Blender 10
MALT WHISKY YEARBOOK 2022
Ett av de främsta hösttecknen som finns 
är släppet av Malt Whisky Yearbook 26
Isle of RAASAY DISTILLERY
Vi pratar med Alasdair Day som är en 
av grundarna av destilleriet 30

ARDNAMURCHAN Distillery
Gordon Hamilton tar oss med på en 
resa genom whiskyhistorien. 50

SPRINGBANK 50år 1919
Mytisk och legendarisk - men vet du 
om att den finns i två varianter? 46

WATERFORD Distillery
Waterford har börjat släppa whisky 
och kan äntligen bevisa sina teorier. 70

Redaktören har ordet 6
30



3MALTER MAGASIN | NR 25 | 2021

50

10

26

4670

W



4 MALTER MAGASIN | NR 25 | 2021

KÖP BILJETT 

ÅLDERSGRÄNS 20 ÅR

www.olochwhisky.se



5MALTER MAGASIN | NR 25 | 2021

KÖP BILJETT 

ÅLDERSGRÄNS 20 ÅR

www.olochwhisky.se



6 MALTER MAGASIN | NR 25 | 2021

Detta nummer kan man säga hand-
lar om motsatser inom whiskyvärl-
den. Det fanns ingen egentlig plan 
att vi skulle skildra så olika aspekter 
inom samma bransch, men nu när 
det är klart så är facit att det är precis 
det vi har gjort. 

Vi dyker ned bland tre pyttesmå de-
stillerier samtidigt som vi stannar till 
hos en av de största producenterna 
i världen. Skotska Raasay och Ard-
namurchan samt irländska Waterford 
och Midleton – fyra destillerier som 
i grunden tillverkar exakt samma sak 
men har fyra olika synsätt på hur man 
skruvar på detaljerna.
 Om man ska lyfta fram det som 
alla är överens om så är det att man 
absolut inte kan fingra på kvaliteten 
på råvarorna – kornet, vattnet, jästen 
och faten måste alla vara av absolut 
bästa rang. Vad som skiljer dessa hur 
man har kommit dit man är idag och 
på vilket sätt man arbetar.

Den som är mest extrem i sina åtgär-
der i detta fall är ju utan tvekan Mark 
Reyneir hos Waterford på Irland. Han 
kan stundvis uppfattas som att han likt 
Don Quijote strider mot väderkvar-
narna när han piskar upp stämningen 
i sitt förakt mot traditionella metoder 
och branschens snäva syn på vad man 
får och inte får göra. Mest sannolikt 
så var det denna kamp som förde ho-
nom till Irland där regelverket är mer 
likt Vild Västern och tyglarna är fria.
 Men har han fel? När man pro-
var det som de hittills har buteljerat 
så är det en makalös kvalitet på deras 
whisky – och banne mig om man inte 
hittar skillnaderna på de olika gårdar-
na – att man faktiskt hittar hans be-
römda terroir.

h e n r i c  m a d s e n
Chefredaktör

Där ingen har facit
På Raasay Distillery för man sin egen 
tysta kamp där man frångår gängse 
principer att lagra allt på ex-bour-
bonfat för att sedan kanske göra nå-
gon finish på andra fat. Alasdair Day 
och kompani använder i stället snudd 
på enbart ex-rye, Chinkapin och Bor-
deauxfat - en märklig kombination 
kan tyckas men som fungerar ypper-
ligt för deras destillat.

Ardnamurchan Distillery byggde man 
både baklänges och upp och ned. De 
flesta andra som bygger ett destilleri 
börjar med just det – ett destilleri. Ad-
elphi byggde först upp ett varumärke 
och en kundkrets sedan ett lager. Efter 
det byggde man en buteljeringslina 
och först när allt var på plats så bör-
jade man skissa på destilleriet. Inget 
sätt som är framgångsrikt är fel sätt 
och den tesen har väl Ardnamurchan 
bevisat med råge.

På Midleton Distillery hos Irish Di-
stillers så arbetar men på med det mer 
traditionella synsättet – här kokar man 
två bra spritsorter, Irish grainwhiskey 
och Irish Pot Still whiskey och så lagrar 
man dessa på en kombination av 1st, 
2nd och 3rd fill bourbon och sherryfat 
och så blandar man dem för att skapa 
Jameson´s Irish Whiskey.
 Det som man har svårt att ta 
in är volymerna som de göra detta 
med. Det Irish Distillers producerar på 
en vecka för att bara göra Jameson´s 
whiskey skulle de tre andra destilleri-
erna här ovan behöva lite mer än tre 
år på sig att producera – tillsammans. 
Detta kanske visar att trägen vinner 
och att man inte behöver testa nya 
vägar för att vara framgångsrik år ef-
ter år.
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Kilchoman Distillery
Destillerad: 17/05/2012
Buteljerad: 04/08/2021
PPM: 50
Fatnummer: 269/2012
Lagrad på Fresh Bourbon Barrel
Alkoholhalt: 55,5%
Pris: 999:-
Antal: 245 flaskor

Du beställer den på Systembolaget med 
det dolda beställningsnumret: 5306001

Äntligen är den här!
När vi nu har buteljerat whisky från Highlands, Camp-
beltown och Speyside är det äntligen dags för Islay!

I samarbete med Enjoy Wine & Spirits så har vi tagit 
fram denna Single Cask från Kilchoman. Det är 9 årig 
whisky som lagrats på en Fresh Bourbon Barrel och 

buteljerats vid 55,5%

Det är en pigg och frisk bourbonlagrad Kilchoman som 
bjuder på tjock och söt Islayrök med fruktiga smaker av 

persika och tropisk frukt!

Malter Magasin
Buteljering #6
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Det spelar ingen roll vart i världen du 
befinner dig, vi kan lova att en flaska 
Jameson´s Irish Whiskey alltid finns i 
närheten. Det är ett av världens mest 
kända spritmärken och har gjort en 
makalös resa från Irland och ut i värl-
den.
 Med tanke på hur stort varu-
märket är så ter det sig naturligt att 
det är just Jameson´s som är det för-
sta man tänker på när någon pratar 
om irländsk whiskey – men i Irish Di-
stillers Pernod Ricards breda portfölj 
finns det massor av fler sorter att välja 

MASTER Blender IRISH DISTILLERS

Billy Leighton
Text: Henric Madsen | Bilder: Irish Distillers Pernod Ricard
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mellan.

Vi har länge fascinerats av kunskapen 
och expertisen som krävs att batch 
efter batch, flaska efter flaska så ska 
whiskeyn smaka precis likadant som 
sist man provade den – och när man 
pratar om Jameson´s så pratar man 
volymer.

För att få en inblick i hur man skapar 
ett av världens största whiskeymär-
ken så tog vi kontakt med Billy Leigh-
ton. Han är Master Blender på Irish 
Distillers i Midleton och det är hans 
team som skapar som skapar alla de 
buteljeringarna som vi ser på hyllorna 
runt om i världen.

Billy har en varm personlighet och har 
sällan långt ifrån att skratta. Även om 
det var några år sedan vi träffades i 
verkligheten på mässgolvet i London 
under The Whisky Show så kommer 
han ihåg vårt samtal då, men denna 
gång så sker vårt möte naturligtvis via 
Zoom.

Som så många andra i denna fantas-
tiska whiskyvärld så råkade han bör-
ja jobba med whisky – han hade det 
aldrig som mål utan han utbildade sig 
som något helt annat.
 - Ofta när jag får frågan om hur 
jag började jobba med whiskey så tror 
inte folk på mig när jag berättar, skrat-
tar Billy. Jag utbildade mig faktiskt 
som revisor och fick en lärlingsplats 
på Bushmills 1976 som då ingick i Irish 
Distillers. 

Lärlingsplatsen blev till en fast anställ-

ning och han jobbade som revisor un-
der tolv år hos Bushmills.
 - Även om många tycker att det 
verkar tråkigt att jobba som revisor så 
gav det mig en unik inblick i allt som 
rörde produktionen av whiskey, säger 
Billy. Jag såg hur alla steg i processen 
hängde ihop, från när malten blir le-
vererad tills vi buteljerade whiskeyn. 
På ekonomikontoret såg man allt  och 
det gjorde också att jag blev mer och 
mer dragen till själva processen. 

1988 så dök det plötsligt upp en möj-
lighet för Billy att ansluta sig till pro-
duktionssida i stället och han tog den 
chansen direkt.
 - Det var något av en kris på 

Bushmills just då och det uppstod en 
akut personalbrist inom produktio-
nen. Vår VD vid den tiden gick därför 
ut vitt och brett och sade att alla som 
vill börja jobba inom produktionen 
kunde anmäla sig frivilligt så skulle de 
skolas om. Jag var en av de första som 
räckte upp handen och anmälde mitt 
intresse, berättar Billly. Så det var allt-
så ingen tjänst som gick att söka eller 
något sådant. Den ena dagen var jag 
en revisor, nästa dag så stod jag på 
golvet och lärde mig allt om fat, blen-
ding och vatting, skrattar han. 

På den här tiden var det den nu av-
lidna Dr Barry Walsh som var Master 
Blender hos Bushmills och Billy jobba-
de nära honom under dessa år.
 - Genom att jobba tillsammans 
med Dr Walsh så lärde jag mig enormt 
mycket om hur man blandar whiskeyn 
för att få den stil som man önskar. Ge-

”Ena dagen så satt jag på kontor och 
räknade siffror - andra dagen stod jag 
på golvet och lärde mig allt om fat”
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Billy Leighton - Master Blender
Billy har gått från att vara revisor 
på Bushmills Distillery till att leda 
teamet som skapar all Irish Whis-
key som Irish Distillers Pernod 
Ricard buteljerar.
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Deirdre O’Carroll - Blender

Dave McCabe - Blender Kevin O’Gorman - Master Distiller
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nom mitt arbete med honom så fick 
jag också lära mig om hur man lagrar 
whiskey och den vägen tog mig vidare 
till hur man köper bra fat. Slutligen så 
lärde jag mig hur man destillerar och 
gör vörten till vår whiskey. Det låter 
bakvänt att börja med blendnig och 
slutligen lära sig destillering men det 
var så jag lärde mig det hela, flinar 
han. De flesta andra börjar med att 
lära sig allt om malten först men jag 
lärde mig hela processen från slutet 
till början.

Det var Dave Quinn, idag Head of 
Whiskey Science, som lärde Billy hur 
man destillerar 
 - Dave kom från Midleton Di-
stillery när han började på Bushmills 
som Master Distiller och det var han 
som lärde mig allt om hur man de-

stillerer. Vi jobbade ihop fram till 2002 
när hela vårt labb flyttade från Dublin 
till Midleton Distillery och Dave blev 
ombedd att sköta driften där, säger 
Billy. 

Cheif Blender of Irish Distillers
2004 gick Dr Barry Walsh i pension 
och Billy fick då frågan om han var in-
tresserad av att ta över pinnen från Dr 
Walsh och bli Cheif Blender för Irish 
Distillers. Han erbjöds att tänka på er-
bjudandet några dagar men det var 
ett lätt val.
 - Jag kan nog påstå att jag be-
stämde mig direkt när frågan kom, 
säger Billy. Jag skulle fortfarande vara 
baserade intill Bushmills Distillery i 
Norra Irland så det var ju praktiskt. 
Men så råkade det bli så att under 

2005 så såldes Bushmills till Diageo.
Så helt plötsligt flyttades Billys jobb 
från nordligaste Irland till snudd på 
den sydligaste delen av landet. 
 - Min pendlingsresa ändrades 
helt plötsligt från 15 minuter längs de 
mest vackra vyerna man kan uppleva 
på Irland till en resa på fem och en 
halvtimme tvärs igenom Irland, skrat-
tar han. Men som tur är så kan jag 
göra mycket av mitt arbete här upp-
ifrån och under pandemin så har jag 
faktiskt bara besökt labbet i Midleton 
en handfull gånger, fortsätter han.
 
Som många andra så har ju även Bil-
ly blivit tvungen att jobba hemifrån. 
Men hans räddning har varit teamet i 
Midleton som varje vecka har skickat 
hem prover till honom och han i sin 
tur har förvandlat sitt kök till ett labb.

 - Jag har den stora turen att 
jobba med ett fantastiskt team i Mid-
leton, säger Billy. Dave McCabe har 
varit min högra hand sedan 2017 och 
ska jag vara helt ärlig så hade vi nog 
inte klarat detta år om inte han hade 
funnits på plats. Han är en sann klip-
pa. Och nu i våras så utökade vi vårt 
team med ytterligare en blender, 
Deirdre O’Carroll, så allt har flutit på 
över förväntan faktiskt.

Att återskapa en blend igen och igen
Jameson är ju onekligen ett av värl-
dens mest igenkända spritvarumärke. 
Var man än reser i världen så finns Ja-
meson tillgängligt och den smakar och 
doftar alltid likadant. Att lyckas med 
detta består naturligtvis av en rad oli-
ka faktorer men Billy väljer att peka på 

”Även om det ofta är jag som lyfts 
fram i intervjuer så är det ju vi som ett 

team som skapar våra whiskeys”
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de tre viktigaste: destillationen, faten 
och planeringen. 
 - Även om vi blenders ofta får 
äran att det är vårt jobb som ligger 
bakom den konsekvent höga kvalite-
ten så måste vi faktiskt vända blickar 
åt vår Master Distillers håll, säger Bil-
ly. Om inte destillationen skulle vara 
så underbart bra så skulle ju vi i de se-
nare leden inte ha mycket att arbeta 
med. Tekniken kring destillation har 
utvecklats något enormt under de se-
naste fyrtio – femtio åren och jag skul-
le våga säga att den höga kvaliteten 
på sprit som vi producerar idag har vi 
aldrig sett tidigare. Men med det sagt 
så är ju kvaliteten på våra fat minst 
lika viktigt. Om vi har köpt billigare fat 
så hjälper det ju inte hur bra spriten 
vi fyller dem med är, resultat kommer 
ändå bli katastrofalt.

Naturligtvis så har de samma stenkoll 
på faten och vart de kommer ifrån som 
på hur de destillerar sin sprit. Deras 
väldig lager av fat domineras idag av 
ex-Bourbon och ex-Sherry men även 
här lämnas inget åt slumpen och de 
köper aldrig fat på den öppna mark-
naden. 
 - Vi skulle kunna köpa fat från 
den öppna marknaden och då för-
modligen till ett lägre pris men det är 
något vi väljer att inte göra. Vi samar-
betar i stället med ett antal noga ut-
valda bodegor som tillverkar fat och 
kryddar dem med sherry efter våra 
specifikationer, säger Billy.

Deras egna tunnbindare, Ger Buckley, 
säkerställer kvaliteten inte bara på fa-
ten utan även på de träd som ska bli 

fat.
 - Ger åker ofta ut och är med 
när de fäller träden både i USA och i 
Spanien och följer sedan med under 
hela processen för att kontrollera att 
allt lever upp till våra hårt satta regler, 
säger Billy. Även jag brukar åka ned till 
Spanien minst en gång per år för att 
säkerhetsställa kvaliteten på det vin 
som de kryddar våra fat med.
 - Även om jag belyser några få 
specifika personer här så har vi ju ett 
team bakom oss som gör ett otroligt 
jobb, utan alla dessa fantastiska med-
arbetar så skulle ju aldrig våra recept 
som vi tar fram i labbet bli till verklig-
het. De gör ju ett otroligt jobb med all 
logistik som ligger bakom för att blan-
da samman alla dessa fat och få det i 
flaskan till slut. 

Den tredje och sista aspekten som Bil-

ly belyser är planeringen.
 - Att producera whiskey är ju i 
grunden en lätt sak, men att matcha 
det vi har i lager mot vad efterfrågan 
kommer att vara längre fram krävs lite 
arbete och det är nog det vi jobbar 
mest med, säger Billy. Om vi tar Jame-
son som ett exempel så är ju det va-
rumärket i särklass det största för oss 
och vårt lager består till största delen 
fat som ska ingå i just Jameson. Men 
vi måste ju också balansera tillgång-
en av fat även till våra andra märken 
såsom Redbreast eller Midleton Very 
Rare. 

Volymerna är enorma
Jameson Irish Whiskey är ju en blen-
ded whiskey som består av två kom-
ponenter – Irish Pot Still whiskey och 

För att skapa Jameson Irish Whiskey 
så tömmer de 5200 fat, 1,7 miljoner 
liter whiskey - varje vecka, året om.    
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Ger Buckley - Cooper 
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En expansion sker just nu
Under de senaste 10 åren har en 
uppgradering skett på flera håll 
runt om destilleriet i Midleton. 
Här på bilden syns The Garden 
Stillhouse som invigdes 2013. 
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En 400 miljoner euro investering
I Dungourney, som ligger strax 
norr om Midleton har Irish Di-
stillers byggt ett 30-tal nya lager-
hus och fler är planerade - totalt 
har de över 1,8 miljoner fat i lager.
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Irish grain whiskey.
 - Hur vi skapar Jameson är in-
tressant då det handlar om så pass 
stora volymer, säger Billy. Vi har två 
separata tankar, Vats, som ständigt 
fylls på med noga utvalda fat – en tank 
för Irish Pot Still Whiskey och en tank 
för Irish Grain whiskey.

Varje gång de fyller på tanken som 
innehåller Grain whiskey så gör de det 
med 360 fat, men enligt ett noga ut-
provat recept där det är en blandning 
av 1st, 2nd och 3rd fill bourbon fat.  
 Med Pot Still -tanken är det lite 
annorlunda då det är en blandning av 
Bourbon- och Sherryfat men vi använ-
der ungefär 320 fat till varje påfyll-
ning. Här är det också ett recept som 
följs och de använder endast 1st, 2nd 

och 3rd fill bourbonfat men också 1st 
och 2nd fill Sherryfat.
 - Så även om man kan tycka att 
själva blendingdelen sker först efter 
att Pot Still whisky och Grain whisk-
eyn har blivit sammanförda så är det 
en hel del jobb innan också att få till 
rätt mix även innan de gifts ihop. 

Teamet på The Vat house gör sedan 
blandningen av de bägge komponen-
terna succesivt av alltså redan lag-
rad whiskey efter ett hemligt recept 
som de sedan låter gifta ihop sig i yt-
terliggaren en tank – The Brand Vat. 
Och från denna tank buteljeras sedan 
whiskyn i den klassiska gröna flaskan.

För att få grepp om hur stora volymer 
vi pratar om så ska man veta att Pot 
Still-tanken fylls på fem gånger i vecka 
och Grain-tanken dubbelt så ofta. Det 

betyder att de tömmer 5200 fat varje 
vecka – grovt räknat ca 1,7 miljoner li-
ter whiskey per vecka. 
 - Siffrorna är häpnadsväckan-
de även för mig, skrattar Billy. Men vi 
ska komma ihåg att vi har ungefär 1,8 
miljoner fat som ligger i våra lager och 
dessa rymmer ungefär 250 miljoner 
liter alkohol.

Prognoser som siar om framtiden
Med sådana volymer, och den höga 
takten de håller, så är ju ett läge med 
global pandemi och en osäkerhet hur 
de olika marknaderna kommer att 
prestera ett problem som har orsakat 
lite av ett huvudbry för både Billy så-
väl som för hans team. 
 - Det här är ju en balansgång 
som är komplicerad, vi vill ju inte dra 

ned produktionen och sälja slut men 
vi vill inte heller överproducera om vi 
inte säljer tillräckligt mycket, säger Bil-
ly. Därför ägnar vi extremt mycket tid 
åt att planera detta. Idag så jobbar vi 
med prognoser som sträcker sig 40 år 
fram i tiden. Kanske så uppleves det 
som vi är i trakterna kring vad enbart 
fantasin kan förutspå, skrattar Billy, 
men faktum är att det är i så långa 
tidsaspekter vi måste arbeta.

Det blir lite mer försåtligt när man 
pratar om deras produkter som är 
lagrade längre – som deras Redbreast 
27yo. 
 - Om vi vill kunna erbjuda Red-
breast 27yo om tio, tjugo, trettio år så 
måste vi redan idag ha en plan för hur 
mycket sprit vi ska både producera 
och lägga på lager för den produkten, 
och då låter vår 40 års horisont inte 

”När vi skapar våra prognoser så job-
bar vi med en horisont som sträcker 

sig 40 år framåt.”
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lika tokig, säger Billy. 

Även på Irland så gäller ju regeln att 
spriten som fylls på fat fyller inte 
whiskey förens efter tre år och det lil-
la fönstret av tid hjälper en del för att 
ana hur marknaderna beter sig.
 - Tre år är inget stort fönster, 
framför allt inte inom whiskyindu-
strin, men det är tillräckligt för att 
man ska kunna göra små justeringar 
i tid om det händer något exceptio-
nellt. Men då vi jobbar med betydligt 

större tidsrymder så är dagens 
pandemi, även om den har va-
rit fruktansvärt förödande för 
människor och företag runt om 
i hela världen och varit tidvis en 
utmaning för oss så är det inte 
mer än en avvikelse i vår statis-
tik.

Men man ska också tänka på 
att när de planerar så är det 
inte bara den totala mängden 
Pot Still whiskey eller Grain 
whiskey som ska tillverkas 
och det är också de olika sti-
larna.
 - Alla våra olika varumär-
ken använder olika stilar av 
vår Pot Still och Grain whis-
key. Våra lättare stilar går till 
Jameson och Powers men 
de tyngsta varianterna an-
vänder vi till Redbreast 21 
år eller 27 år.

Om man tittar tillbaka his-
toriskt hur planerna har 
följt med den verkliga ut-

vecklingen så har de senaste tio 
åren orsakat lite av ett angenämt pro-
blem - det enormt stora intresset för 
irländsk whiskey slog alla prognoser 
som fanns.
 - När vi lägger våra prognoser 
så delar vi in dem i tre olika scena-
rion, berättar Billy. Dessa tre är det 
realistiska , det optimistiska och det 

pessimistiska scenariot. Vi jobbar of-
tast mot det optimistiska läget då vi 
alltid har möjligheten att backa tillba-
ka om vi ser att det inte går som vi har 
tänkt – och om vi ser tillbaka på de se-
naste tio åren så kan man väl säga att 
vår plan hittills har varit korrekt, kan-
ske tillochmed lite i underkant. Både 
försäljningen för oss men också hela 
den Irländska whiskey industrin har 
ju verkligen gått på högvarv med en 
mängd nya destilleri som har öppnat. 

Redbreast – konnässörernas irländ-
ska whiskey
Länge så var Redbreast en snudd på 
hårt hållen hemlighet som bara de in-
bitna whiskeyälskarna visste om. Ryk-

tet och svårigheten att få tag på Red-
breast hjälpte naturligtvis till att hålla 
det mytiska skimret levande. Just det-
ta var något teamet på Redbreast an-
vände sig av när de för några år sedan 
började lansera märket på en större 
skala. 
 - För oss inom Irish Distillers så 
var det något av en gåta varför denna 
mystik hade skapats kring ju Redbre-
ast, säger Billy. Vi har ju buteljerat och 
gett ut whiskeyn i en strid ström i över 
30 år men ändå så uppfattades den 
som något hemligt.

Redbreast PX 
Nu under hösten 2021 så släpper 
de en Redbreast Pedro Ximénez 
buteljering som har först lagrats 
på både Bourbon och Oloroso 
Sherryfat innan den har fått gif-
ta ihop sig på ex-Pedro Ximénez 
Hogsheads.

”Det var lite av en 
gåta för oss var-

för folk uppfattade 
Redbreast som en 
hemlighet. Vi har 
ju gett ut whiskyn 

i över 30 år
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Redbreast 32 år
Den första som släpptes i serien 
’Dream Casks’- en 32 årig Redbre-
ast som lagrats på en kombination 
av refill ex-bourban fat i 26 år och 
sedan 6 år på 1st fill Olorosofat.
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De nylanserade Redbreast 12 yo redan 
1991 och då var den en av två andra 
buteljeringar som gavs ut som Single 
Irish Pot Still Whiskey – den andra var 
Green Spot. Det var först 2005 som 
12 åring fick ett syskon då de släppte 
Redbreast 15yo.

Redbreast Dream Cask
På senare år så har vi ju också sett 
Redbreast 21 år och 27 år. På World 

Whisky Day 2017 så presenterade de 
ett helt nytt koncept – Dream Cask. 
Det var en 32 årig Redbreast Single 
Cask som lagrats på en kombination 
av Bourbon Barrel och Oloroso Sherry 
Butt.

 - Hela idén var att vi ta fram nå-
got unikt för World Whisky Day 

2017 och vi hade med whisky 
från det fatet på en prov-
ning, men efteråt så var det 
så många som hörde av sig 
och ville att vi skulle ge ut 
en buteljering av fatet så vi 
gjorde det till 2018 World 
Whisky Day, berättar Billy. 
Och den sålde slut inom 
några sekunder.  

Sedan 2018 så har de årli-
gen släppt ett fat, endast 
online och endast till med-
lemmarna i deras egen 
whiskeyfanclub ’The Bird-
house’.

 - Vi har valt att buteljera 
dessa whiskey på 500 ml 
flaskor så fler ska få ta del 
av dem men även fast vi 

släpper 900 buteljer så tar 

de slut inom några minuter, vilket na-
turligtvis är smått fantastiskt, säger 
Billy.

Inför släppet av den senaste Dream 
Cask releasen så ökade antalet med-
lemmar i The Birdhouse med 11,000 
över några dagar och detta stora in-
tresse för irländsk whisky är något 
som varken Billy eller någon annan 
kunde förutspå.

 - Sanningen är den att när jag 
började på Bushmills som revisor så 
insåg inte jag att branschen var inne 
i en lågsäsong, det var som det alltid 
hade varit, säger Billy. Inte ens i våra 
vildaste fantasier skulle vi kunnat ha 
drömt om att vi skulle få uppleva det 
vi ser idag på Irland. Det är kul att ha 
fått vara en liten, liten del av denna 
boom som nu pågår, avslutar Billy.

Vad som finns tillängligt i Sverige
 
Länge kunde man inte köpa Red-
breast i Sverige men nu finns både 
12 åringen såväl som 15 åringen 
tillängliga.

Jameson | 40% 
Art nr: 498 Pris: 299:-

Jameson Black Barrel | 40% 
Art nr: 85222 Pris: 385:-

Redbreast 15yo | 40% 
Art nr: 85856 Pris: 854:-

Redbreast 12yo | 40% 
Art nr: 85555 Pris: 634:-

Midleton Vintage Release 2021 40%
Art nr: 85747 Pris: 1679:-

1

2

3

4

5

The Birdhouse - Redbreasts egna fan-
club växte med 11,000 nya medlemmar 

inför senaste släppet av Dream Cask 
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Text: Henric Madsen | Bilder: Malt Whisky Yearbook

Ett absolut stensäkert hösttecken 
för alla whiskynördar är lansering-
en av årets Malt Whisky Yearbook. 
Vanligtvis så släpps den på plats 
under The Whisky Show i London 
men på grund av uppenbara orsa-
ker så har det inte gått de senaste 
två åren. Istället har releasepartyt 
flyttat till Bishops Arms i Malmö. 

Även om det går relativt bra att 
hålla sig uppdaterad med vad som 
händer inom Single Malt whisky så 
är det inte samma sak som att vara 
på plats.
 - Det fungerar ju naturligtvis 
med att träffa folk via Zoom och 
Teams men inte är det samma sak 
som att vara på plats, säger Ing-
var när vi pratar över telefon inför 
lanseringen av årets utgåva. Det 
blir ju en helt annan sak att se ny-
byggnader och att träffa folk på 
plats i Skottland. 

Idén till boken är sprungen från 
ett eget behov han hade där han 
ville ha en årsbok där han kunde 
gå tillbaka i historien.
 – Under tio år så var jag del-

ägare i butikskedjan Naturkompaniet 
men klev av 1997, berättar han. Efter 
det så jobbade jag ihop med en gam-
mal vän med kampanjer för Svensk 
Turism dvs inom publishingyrket. Men 
jag kände att jag ville byta inriktning 
lite men samtidigt vara kvar i samma 
hjulspår så då kom jag på det här med 
att kombinera min hobby med mitt 
yrke.

Tidigt 2004 så hade han haft whisky 
som intresse i över tjugo år och fun-
derade lite hur man hittar information 
om vad som händer till daglig dags 
inom branschen
 - Visst, det fanns ju böcker i 
ämnet men många var inte särskilt 
uppdaterade med den senaste infor-
mationen. Och när man tittade på 
internet så fanns det mycket informa-
tion men det fanns lika mycket som 
talade emot den - det var svårt att 
veta vem man kunde lita på.

Då han hade jobbat en del med 
publishing så hade han sett att det 
fanns ju årsböcker om precis allting: 
vapen, hundar – rubbet, men inget 
om whisky. Hans idé var då att han 

Oktober är lika meD
Malt Whisky 
Yearbook!
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har ju hållit i över sexton år.

Malt Whisky Yearbook 2022
Som vanligt är alla destillerier uppda-
terade med aktuell information om 
nya släpp och förändringar.

I år kommer du också kunna läsa sex 
nyskrivna artiklar som handlar om en 
rad olika ämnen som berör 
olika aspekter av whisky. 
En artikel handlar till exem-
pel om destillerierna som 
söker nya smaker förutom 
fatets påverkar – man letar 
efter smaker i malten i stäl-
let. En annan artikel handlar 
om det dammiga dokumen-
tet från 1824 som heter The 
Excise Act - vilket egentligen 
lade grunden till hela den 
moderna whiskyindustrin.

The Trailblazers
I årets utgåva kan man också 
läsa om några pionjärer inom 
whisky utanför Skottlandsgrän-
ser. Ingvar kallar dessa för ’The 
Trailblazers’ – här finns intervju-
er med bland andra Mackmyras 
Magnus Dandenell.

The whisky year that was
Här tittar Ingvar på hur det första 
året med Covid-19 har påverkat 
industrin och framförallt på hur 
de stora företagen har lyckats 
ställa om från Travel Retal till onli-
neförsäljning. 

Malt Whisky Yearbook 2022 släpps 
den 1 oktober 2021 och kommer att 
finnas där böcker säljs.

Enklast är att beställa den direkt på 
https://www.maltwhiskyyearbook.
com/

skulle skriva en årsbok om whisky – all 
whisky.
 – Jag insåg ganska snart att det 
skulle bli ett för stort projekt att hålla 
boken uppdaterad varje år så i stället 
begränsade jag mig till Malt Whisky, 
berättar han. Jag anade att boken 
måste nog vara på engelska men om 
den funkade bra så fanns en idé om 
att översätta den till svenska, franska, 
tyska osv.

Han började fundera på boken under 

2004 och satte i gång med researchar-
betet.
 – Jag gjorde jättemycket resear-
ch där jag ägnade mer än ett år åt att 
bara plöja all litteratur både i bokform 
och på på nätet, men jag insåg snart 
att jag själv ska inte stå för hela boken.
Han beslutade att dela upp boken i 
flera olika delar. En del är artiklar av 
kända författare, en del är destilleri-
porträtten sedan så är det statistik, 
oberoende buteljerare m.m
 – Det måste finnas en start på 
boken, säger Ingvar, och den är de där 
första artiklarna i boken och formatet 

Ingvar Rönde
Även årets utgåva fick skrivas på 
distans på grund av Covid-19 pan-
demin.   
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Ön Raasay, som betyder Rådjurens 
ö på Gaeliska, ligger mitt i mellan 
det skotska fastlandet och den nå-
got kändare ön Isle of Skye. 2017 så 
grundade Alasdair Day och William 
Dobbie det första, lagliga, destilleri-
et på ön – Raasay Distillery. Tillsam-
mans så skapade de en whisky som 
både är innovativ och spännande 
men som också återspeglar hantver-
ket och det småskaliga. 

Även om destilleriet är det första på 
ön så är inte whisky något nytt för 
medgrundaren Alasdair Day, han kan 
knyta sin familj inom whisky ända till-
baka till 1820 då hans släktingar ägde 

en speceriaffär där de hade tillstånd 
att både blanda och sälja whisky. 
 - Exakt samma år som John Wal-
ker öppnade sin butik i Kilmarnock och 
började blanda sin berömda whisky 
öppnade även min släkt sin butik men 
i Coldstream i Scottish Borders, berät-
tar Alasdair. Min farfars far, Richard 
Day, skapade en blended whisky som 
hette The Tweeddale – tyvärr så blev 
den inte riktigt lika populär som John-
ny Walker, skämtar han.

Genom arv så fick Alasdair sin farfars 
fars gamla liggare där allt fanns ned-
skrivet om vad han köpte för fat och 
från vem. Där fanns också recepten 

Text: Henric Madsen | Bilder: Raasay Distillery
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till hans blends som han skapade mel-
lan 1899 och 1916. Med dessa recept 
så blåste Alasdair liv i blenden The 
Tweeddale under 2010.
 - Jag hade jobbat inom matin-
dustrin i ungefär 30 år och kände att 
jag ville göra något annat, och det var 
i den vevan jag fick denna liggare från 
min far. Med dessa recpet så kände 
jag att jag hade en bra grund att stå på 
och började laborerar fram en whisky 
under 2009 och 2010 så släppte jag 
den första utgåvan av The Tweedale. 

I början så släppte Alasdair en batch 
per år av The Tweedale men re-
dan 2012 så 
märkte han att 
det blev svåra-
re och svårare 
att kunna köpa 
fat med whisky 
som var till-
räckligt bra. 
 - För att 
kunna fortsät-
ta med mitt fö-
retag så insåg 
jag att jag be-
hövde hitta en 
lösning där jag 
kunde börja ar-
beta med råsprit, 
New Make. Om jag hade kontroll på 
tillgången av New Make så skulle jag 
också få kontroll på whiskyn till mitt 
varumärke The Tweedale.

Alasdair började skissa på en affärs-
plan där han planerade att bygga ett 
destilleri i The Scottish Borders – men 
för att lyckas med projektet så behöv-
de han investerare och det var så han 
kom i kontakt med Bill Dobbie. 
 - Bill tyckte om idén med att 
bygga ett destilleri men han kände 
mer för att göra det på Hebriderna, 
berättar Alasdair. Och turligt nog så 
kom min morfar därifrån så det var 
inte ett för stort avsteg från min grun-

didé, skrattar han.
 Bill Dobbies bästa vän från skol-
åren hade gift sig med en kvinna från 
Raasay och på den vägen fick de reda 
på att det fanns ett gammalt hotell på 
ön. 
 - Jag och Bill besökte Raasay un-
der våren 2014 för att titta på hotellet 
och hur man skulle säkra tillgången till 
vatten. Och väl på plats när vi stod där 
och såg utsikten mot Skye så kände vi 
att om man ville göra en annorlunda 
whisky så var detta helt klart platsen 
för det. 

Raasay & Borders Distillers Ltd. grun-
dades juli 2014 efter deras besök på 

Raasay och 
de satte i 
gång med 
byggandet 
av destille-
riet i juli 
2015. 
 - När vi hade 
alla tillstånd 
på plats och 
kunde börja 
bygga grun-
den för de-
stilleriet så 
satte vi i gång 
med arbetet 

att ta fram vilken stil vi ville ha på 
vår whisky, säger Alasdair. Vi tittade på 
de andra destillerier som finns i Hebri-
derna och kom ganska snabbt fram till 
att vi inte ville skapa en whisky som 
lutade åt Islayröken. I stället tittade vi 
på Tobermory och Jura - de har inslag 
av rökighet men inget som tar över 
och det var så vi ville ha vår whisky 
också.
 Förutom att den skulle ha in-
slag av svag rök så började de också 
utforska vilka andra smaker de ville 
ha. 
 - Jag var fascinerad över Bow-
mores whisky från sent 70-tal tidigt 
80-tal där det fanns mörka frukter 
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Grundarna av Raasay Distillery
William Dobbie (t.v) och Alas-
dair Day (t.h) grundade destille-
ret 2017. Nu börjar deras första 
whisky komma ut på marknaden. 
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Gammalt möter nytt
De köpte och renoverade det gam-
la hotellet som en gång i tiden var 
hem åt Managern för den intillig-
gande herrgården Raasay House.
Vägg i vägg byggde de destilleriet.
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med inslag av svarta vinbär och vi tit-
tade på hur vi skulle kunna skapa så-
dana smaker. 

De insåg att de måste ha långa fer-
menteringstider och idag så jobbar de 
med tider mellan 70 – 119 timmar - 
det vill säga tre till fem dagar.
 - Det mesta av alkoholen skapas 
redan efter 48 timmar och smaken ut-
vecklas fram till ungefär 70 timmar 
sedan börjar jästen att dö. Det vi mär-

ker är att efter att jästen har dött så 
har vi två -tre laktosbacillsträngar som 
överlever den höga temperaturen och 
dessa skapar laktossyra vilket i sin tur 
reagerar med finkeloljorna och skapar 
estrar, och det är här vi börjar få de 
där mörka frukttonerna som vi efter-
strävar, berättar Alasdair. 

De delar upp året på två delar och ko-
kar orökt sprit i sex månader och se-
dan växlar om till rökt sprit i sex må-
nader. 
 - Vi använder ett ganska hårt 
rökt korn som ligger på mellan 40 – 
50 ppm när det går in i processen. Vid 
destilleringen så använder vi en gan-
ska snäv cut och sedan så lagrar vi den 

rökta och orökta var för sig och gifter 
samman dessa inför buteljering för att 
få den mer lättrökta whiskyn som vi 
vill ha.

Fördelen med att bygga ett destille-
ri från grunden är att man då börjar 
med ett tomt papper – de kunde såle-
des bestämma själva exakt hur de ville 
utforma sin utrustning. 
 - Vi har en mäsktunna som rym-
mer ett ton vilket ger oss på 5000 liter, 

sex stycken washbacks i rostfrittstål 
som vadera rymmer 5000 liter, dessa 
har också vattenkylning vilket ger oss 
en bra kontroll på temperaturen. Då 
kan vi ha ca 32 grader när vi kör orökt 
och med rökt så kör vi upp till 34-35 
grader. Vad de högre graderna gör att 
det bildas fler finkeloljor och det i sin 
tur ger en oljigare och komplex mun-
känsla. Vi har även kylning på vår lyne 
arm.

Genom att bygga in extra kylsystem 
så ökar de flexibiliteten av vilken sorts 
sprit de vill producera. De stoppar 
inte produktionen heller mellan kör-
ningarna av rökt och orökt för att göra 
rent och få bort röknoterna utan de 

Dave Broom fick äran att inviga destilleriet
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Pannor från Italienska Frilli
Från Still House så har man en 
fin utsikt mot Isle of Skyes väldigt 
berg som tornar upp sig. Här syns 
också färjan som är den enda för-
bindelsen med fastlandet.
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kör på och låter röken gradvis fasas 
ut. Den spriten tar de också hand om 
naturligtvis.
 - Vi märker upp faten att de 
innehåller en ’övergångs’ malt och så 
kanske vi kommer att använda denna 
whisky i några av våra framtida butel-
jeringar eller kanske som någon an-
norlunda udda buteljering, berättar 
han.   

Deras spritpanna är av en traditionell 
modell med svannacken, men med 
det annorlunda tillvalet att de har två 
ventiler installerade. Med dessa kan 
de styra om spriten. De kan välja att 
köra ut new maken som den är eller 
styr om den till en Gin Basket om de 

vill producera gin i stället eller till en 
liten kolonnpanna med sex plåtar.
 - Med den lilla kolonnpannan 
så får vi ut en lättare sprit med en mer 
koncentrerad smak. Så där kan vi ock-
så välja vilken typ av sprit vi vill få ut, 
säger Alasdair. Det är ett ganska smart 
system som ger oss en bredd på vår 
whisky som vi inte skulle få om vi en-
dast hade en vanlig enkelpanna.  

Oväntad kombination av fat
De flesta destillerier i Skottland läg-
ger sin råsprit på ex-bourbonfat men 
Raasay har en liten annan syn på vilka 
fat de använder. De har i stället valt 
en kombination av tre olika fat som 
de lagrar majoriteten av all sin whisky 
på. Dessa är ex-rye whiskeyfat från 
Woodford Reserve, Virgin Chinkapin-
fat och ex-Bordeaux vinfat.
 - Orsaken till att vi har valt dessa 

tre fattyper som våra primära fat har 
att göra med att vi inte behöver rätta 
in oss i samma led som många andra 
destillerier behöver, säger Alasdair.
 - De senaste 200 år så kan man 
säga att det är blending företagen 
som har styrt den skotska whisky-
branschen, fortsätter han. Det har 
varit otroligt viktigt för destillerierna 
att lagra sin whisky på ex-bourbonfat 
så att så mycket som möjligt av deras 
destillerikaraktär har kommit fram för 
att Master Blenders ska kunna använ-
da deras whisky till sina blends. Vi på 
Raasay har inte det kravet då vi inte 
säljer vår whisky till externa aktörer så 
valde precis de fat som vi tyckte tog 
fram den smakprofilen som vill ha på 

vår Single Malt.

När de valde Rye-fat i stället för Bour-
bonfat så har de också sneglat lite 
på Craft Distillers i Nordamerikan-
ska. De ville ha aktiva fat som snabbt 
både kunde ge färg men också mogna 
whiskyn så mycket som möjligt. 
 - Våra ex-Ryefat kommer från 
Woodford Reserve och är gjorda av 
Quercus Alba. Dessa fat ger oss en 
kryddig profil med svaga noter av 
svartpeppar. Och när vår whisky har 
trängt djupare in i fatet så ger oss 
Querus Alba de där runda och krämi-
ga vaniljsmakerna som vi naturligtvis 
också vill ha, säger Alasdair.

Chinkapinfaten som de använder är 
helt nya och oanvända. Chinkapine-
ken, Quercus Muehlenbergii, växter 
där den vanliga Quercus Alba växer 

”Man kan påstå att blendingfö-
retagen har styrt den Skottska 
whisky industrin de senaste två 

hundra åren!
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Grunden finns i tre fattyper
ex-Rye whiskey, Chinkapin samt 
Bordeauxfat utgör själva grunden 
för de fattyper som de använder. 
Sedan har de också andra fat som 
de experimenterar med. 
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Rådjurens ö - Isle of Raasay
Tillsammans med Isle of Skye och 
ett antal andra öar så bildar de de 
Inre Hibriderna. Storslagen natur 
samsas med mindre byar dit turis-
ter vallfärdar - nu också till Raasay.
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Design hämtad från öns geologi
Med modellera så gjorde man 
avtryck från olika stenytor och fos-
siler som de har hittat på ön. Med 
dessa avtryck tog sedan Strang-
er&Stranger fram deras unika 
flaskdesign.
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men är en mjukare ek och ger mindre 
vaniljsmaker men desto mer mörka 
frukter, vilket är precis det de vill ha. 
De rostar och kolar faten ganska hårt 
för att få det naturliga sockret som 
finns i eken att karamilsera sig. Detta 
gör att deras råsprit snabbt får färg 
under lagringen. 
 - Bordeauxfaten som vi använ-
der är en mix av Quercus Petraea och 
Quercus Robur som ger oss ännu mer 
av den fruktigheten vi som jagar re-
dan vid mäskningen. Efter ungefär 18 
månader så har vår råsprit kommit 
förbi den delen i fatet som är mättat 
med vin och trängt djupare in i eken 
och då får vi toner av sandelträ, kanel, 

kryddnejlika, förklara han.

De fyller dessa tre fattyper både med 
sin rökta och orökta råsprit och så 
blandar de samman dessa sex olika 
smaker efter lagringen.  
 - Vi mixar dessa efter de pro-
portioner som vi har förutbestämt 
men jag kan väl berätta att majorite-
ten kommer från är ex-Rye whiskeyfat 
följt av Chinkapinfaten och ex-Bor-
deaux i mindre grad som en extra 
kryddning. 

Allt görs på Raasay
Att bygga ett modernt destilleri på en 
ö som endast har en färjeförbindelse 
gör ju saker lite svårare än att bygga 
det där logistiken fungerar lättare. 
Men man kan inte bara se nackdelar, 
man måste se fördelar också.
 - Det är ju naturligtvis lite krång-
ligare att vara på en ö, men i stället så 
har vi skapat många fler jobb här ute 

än vad som fanns innan, säger Alasda-
ir. Vi gör ju allt på plats vid destilleriet 
idag - destillering, lagring och butelje-
ring.

Deras buteljeringsanläggning som de 
använder idag är just nu lite underdi-
mensionerad för de volymer som de 
nu hanterar. 
 - Den batch som vi nyligen har 
buteljerat var på 29 000 flaskor och 
då vi har en lina som klarar av att fylla 
fyra flaskor i taget så tog ungefär fyra 
veckor att bli klara, skrattar han. Så 
det är något vi måste se över.

Vattnet som används dels till deras 

processer, dels för att späda ned 
whiskyn till 46,4% kommer från de-
ras egen brunn.

Hyllade flaskor
Något som Raasay har blivit hyllade 
för, förutom deras whisky, är desig-
nen på deras flaskor. När de skissa-
de på sina idéer så vill de få fram en 
design som lutade åt karaff hållet 
med lite tyngd men som också skulle 
spegla ön Raasay.
 - Vi jobbade tillsammans med 
byrån Stranger & Stranger och de be-
sökta oss här på ön där de fick höra 
hela vår historia och naturligtvis pro-
va vår whisky, berättar Alasdair. Något 
som fångades deras uppmärksamhet 
var en vägg som vi har i vårt besök-
scentrum där vi beskriver öns geologi 
och dess många fossiler. Efter besöket 
så skickade de modellera som vi gav 
oss ut med till de norra delarna av ön 
och gjorde avgjutningar med mot oli-

Raasay R-02
Denna buteljering lanseras i mit-
ten av Oktober i Sverige. 

”Vi hämtade inspiation från 
Raasays unika geologi för att ta 
fram designen på våra flaskor”
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ka stenytor. Vi använde också några av 
de fossiler som vi har i vårt besökscen-
trum och trycke in leran och resultatet 
av det är vad man ser på flaskan idag.

Inaugural Release 2020
Inför sitt första släpp i september 
2020 så valde de att enbart släppa 
den online via sin egna webshop som 
en förhandsanmälan. De fick ett bra 
genomslag och när de buteljerade 
den i november 2020 så var alla 7500 
flaskor sålda.
 - Att säga att vi sålde slut på en 
gång är en sanning med modifikation, 
skrattar Alasdair. Vi hade haft anmäl-
ningen öppen i över 18 månader och 
det gick sakta ett tag men när det bör-
jade dra ihop sig inför buteljering så 
började folk att prata om oss och då 
var det många som insåg att de höll 

på att missa vårt första släpp, skrattar 
han.

Även om det inte är avsikten med 
att skapa en hype kring sin whisky 
så lykades de med detta. När det var 
dags att släppa deras andra officiella 
buteljering Raasay Batch R-01 så var 
allokering ett måste.
 - Vi fick ju ganska snabbt införa 
allokeringar på vår whisky och tyvärr 
fick inte alla marknader tillräckligt för 
att tillgodose alla som ville köpa en 
flaska, men för oss så är ju det ett gan-
ska angenämt, men samtidigt tråkigt 
läge att vara i, säger Alasdair. Vi vill ju 
naturligtvis sälja allt vi buteljerar men 
vi vill ju också att alla som vill ha en 
flaska ska få en. 

För oss här i Sverige så kommer nästa 
batch av deras Core Range i oktober 
och då är det Raasay Batch R-02 som 
kommer. 
 - R-02 är också en blandning av 
de sex olika komponenter vi pratade 
om förut men vi har justerat receptet 
något så det kommer att vara en nå-
got rökigare whisky denna gång men 
fortfarande så är det endast en halt på 
runt 12 ppm i flaskan.  

Single Casks gånger tre till Sverige
Men faktum är att vi inte behöver 
vänta ända till den mitten av oktober 
för att få tag på Raasay Single Malt. Vi 
har också fått förmånen att blivit till-
delade tre Single Cask buteljeringar. I 
skrivande stund är den ena, Chinkapin 
Peated, släppt och slutsåld men Raa-
say Peated Rye och Raasay Peated Red 

Wine släpps båda den 30 september.
 - Anledningen till att vi släpper 
dessa Single Cask är att vi då kan få 
igång diskussionen om de sex olika 
typer av smakprofiler som ingår i vår 
’Core Range’. Vi tror och hoppas att 
våra kunder får en större insikt och 
förståelse om hur våra Raasay Batch 
R-01 och R-02 buteljeringar är upp-
byggda, avslutar Alasdair

”Vi har oavsiktligt startat en 
hype kring vår whisky genom 

att de första släppen sålde slut 
så snabbt”
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Raasay Distillery skapar jobb
Det faktum att de gör allt på ön 
- från destillering och lagring till 
buteljering och paketering så ska-
par de många jobb - något som ön 
verkligen behövde. 
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Ikoniska buteljeringar
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Vi har tidigare skrivit om vad vi kallar 
för legendariska buteljeringar - Ard-
beg 1815 och Bunnahabhain 1968 

Auld Acquaintance är två såda-
na. Vad vi klassar som ’legen-
dariska’ är ju naturligtvis högst 
personligt men vi tycker att det 
ska vara en mix av ålder, otill-
gänglighet och att den bör ha en 

bra story bakom sig. Och den 
Springbank som vi lyfter fram 
idag kan man väl påstå lever 
upp till de kraven med råge!

Springbank 1919 – over 50 
years old har den senaste ti-
den synts ganska flitigt på 
bloggar och nyhetssiter som 
berör whisky. Nyligen såldes 
en miniatyr av denna whisky 

på auktion i Skottland för £6,440 – un-
gefär 76 200kr. 
 Det kan ju verka som en snudd 
på vansinnig summa för en miniatyr 
som rymmer endast 5 centiliter och 
där avdunstning har varit påtaglig. 
Men bland samlare som riktat in sig 
på miniatyrer så är just denna Spring-
bank ungefär lika sällsynt som den He-
liga Graalen. Och om du redan har allt 
som Springbank har buteljerat – men 
inte just denna så kan man ju förstå 
hysterin på något sätt.

Den fullstora flaskan på 70 centiliter 
är ju naturligtvis inte billig den hel-
ler. Flaskan i klarglas med den bruna 
etiketten som tydligt framhäver 1919 
hade länge Guinness  rekordet som 
världens dyraste flaska whisky. I ok-

Ikoniska buteljeringar

over 50 years old
1919-1970

Text: Henric Madsen
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tober 2019 såldes den på auktion för 
hissnande £266,200 – ungefär 3,1 
miljoner.

Men det som gör denna whisky ännu 
mer intressant är att den finns i två va-
rianter. Spriten är kokad 1919 i en tid 
strax innan den berömda kollapsen 
för Skotsk whisky. Innan förbudstiden 
i USA inträdde så var efterfrågan på 
skotsk whisky ’all time high’ – trycket 
var så pass stort att många destillerier 
i Campbeltown pumpade ut whisky i 
en sådan hastighet att ingen tänkte 
på kvaliteten. 
 När förbudstiden trädde i kraft 
så blev svårigheter att få tag på nya 
bourbonfat påfallande och mantving-
ades att återanvända faten gång på 
gång. Under förbudstiden så stängdes 
nästan alla destillerier i Campbeltown 
och när den var över så var ryktet om 
den vedervärdiga skotska whiskyn ett 
faktum.  Springbank var ett av de få 

destillerier som fortfarande hanka-
de sig fram. Men fatet med Spring-
bank 1919 låg orört kvar i lagerhu-
set.

Man trädde in i en ny era där 
blended whisky var det senas-
te som alla skulle dricka och 
mängder med högkvalitativ 
och åldrad whisky gick till att 
bygga upp blended whisky 
segmentet, men fatet med 
Springbank 1919 rörde man 
inte. 

Man buteljerade inte den-
na whisky förens i början 
av 1970-talet och då som 
en häpnadsväckande 50 
åring – man ska komma 
ihåg att detta var i en tid 
då den vanligaste åldern på 

whisky var runt 10 år.

Man valde den päronforma-
de flaskan med svarta och gula 

Ikoniska buteljeringar
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färger och satte en halsetikett där det 
stod att denna whisky var ’over 50 
years old’. Det är svårt att hitta några 
uppgifter på vad den kostade när den 
först gavs ut, men man kan ana att 
försäljningen inte gick lysande. 
  När vi kommer fram 
till slutet av 70-talet och början 
på 80-talet så gör man ett gan-
ska aggressivt beslut. Man väljer 
att buteljera om ett antal osålda 
flaskor. Man tar fram en ny flaska 
med en ny etikett.  ’1919’ är det 
tydligaste kännetecknet på eti-
ketten och man väljer att skicka 
med en exklusivträlåda. Totalt 
så lanserar man 24 flaskor av 
’nya’ 50 åringen – och succén 
är ett faktum och dessa 24 ex-
emplar flyger av hyllorna. 

Idag är det denna flaska som 
är hyllad och åtråvärd och 
som drar in de stora sum-
morna på auktioner – 
men den päronformade 
50 åring lägger få notis 
om på auktioner. Det är 
faktiskt så att om man 
verkligen vill köpa en 
flaska så kan man fort-
farande göra det till 
vrakpris då den brukar 
landa på bara runt 2,7 
miljoner. Det är ju fak-
tiskt 400 000 kronor 
billigare än den senare 
ombuteljeringen!

Om du ska vara med 
och buda så är det värt 
att veta att den är bu-
teljerad vid 66,3 proof 
- 33,15% ABV.
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Ardnamurchan Distillery ligger längs 
en lång och krokig väg en bra bit ut 
på halvön med samma namn i nord-
västra Skottland - närmaste kända 
andra destillerier är Tobermory på 
grannnön Mull. Det grundades 2014 
av den då oberoende buteljeraren 
Adelphi med Alex Bruce i spetsen. 

Med i teamet som planerade, byggde 
och idag driver Ardnamurchan finns 
en herre som heter Gordon Hamilton 
– och man kan påstå, utan att överdri-
va, att han är uppväxt med whisky i 
blodet.
 - När jag var liten så jobbade 
min mor på The Scotch Whisky Rese-

Text: Henric Madsen

Gordon 
Hamilton

arch Institute som assistent till Dr Jim 
Swan. Jag brukade sitta bredvid Jim 
på kontoret under mina skollov då jag 
fick följa med mamma på jobbet, så 
jag lärde känna Jim och hur branschen 
fungerade ganska tidigt under 70-ta-
let, berättar Gordon när vi möts över 
ett zoommöte.

När han slutade skolan så var han osä-
ker på vad han ville jobba med. Även 
om han kände väl till whiskybranschen 
så var det inte ett självklart val. Han 
vände sig till en arbetsförmedling och 
den första matchningen som dök upp 
var en ledig tjänst var hos Macdonald 
& Muir.
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Man skiftade fokus
Efter att man valde att satsa på 
Single Malt istället för Blended 
whisky så sålde man vissa varu-
märken, som till exempel Highland 
Queen. Andra slutade man bara 
att tillverka, såsom The Bailie Nicol 
Jarvie
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1990 så fick han ansvaret för hela bu-
teljeringslinjen på Macdonald & Muir 
i Leith, Edinburgh.
 - Det var ganska stort ansvar 
för en 26 åring att överse all butelje-
ring av dels våra blends men också allt 
som kom från Glenmorangie.
 När Gordon började jobba på 
hos Macdonald & Muir så var fort-
farande blended whisky en stor del 
av deras utbud. Succesivt efter att 
de bytte namn till Glenmorangie Ltd 
så började de också fasa ut blended 
whisky ur deras sortiment för att helt 
satsa på Single Malt.
 - Några av de varumärken som 
jag jobbade med var ju bland annat 
Highland Queen, berättar Gordon. En 
fantastisk blend som innehåller 32% 
malt whisky och 68% grainwhisky. Bai-

lie Nicol Jarvie var en annan blended 
whisky som hade en hög andel malt 
whisky i sig, faktiskt så mycket som 
60% – vilket egentligen blev dess nå-
dastöt. Highland Queen finns ju kvar 
än idag men tyvärr är Bailie Nicol Jar-
vie borta från marknaden.
 I samband med att ägarna av 
Glenmorangie ville väcka Ardbeg till 
liv så beslutade de att samla all butel-
jering i en nybyggd lokal i Broxburn.
 - Då de hade lyckats väldigt 
bra med lanseringen av Glenmoran-
gie som en Single Malt så använde de 
samma mall för Ardbeg, vilket man 
måste säga idag att de har lyckats kan-
ske ännu bättre med, säger Gordon.

Han var med och flyttade buteljering-
en från Leith till Broxburn och stan-

 - Jag sökte tjänsten och ef-
ter några goda vitsord från min kära 
mor så började jag på Macdonald & 
Muir Ltd. 1981 som då var ett av de få 
whiskyföretagen som fortfarande äg-
des av en Skottsfamilj, de flesta andra 
hade blivit köpta av stora internatio-
nella företagen.

När Gordon började på företaget så 
ägde de både Glen Moray Distillery 
och Glenmorangie Distillery.
 - Macdonald & Muir hade pre-
cis valt att börja marknadsföra Glen-
morangie som en Single Malt och 
jobbade stenhårt med att få ut bud-
skapet om deras whisky.
 Gordon började som assistent 
till deras Master Blender och fick som 
blott 17 åring lära sig hur man gör en 

kvalitetskontroll på whisky genom att 
använda sina sinnen. 
 - Varje morgon så doftade vi 
på 200 – 300 fat för att kontrollera 
att det inte var några fel på faten. Nu 
har de visserligen slutat att arbeta på 
detta sätt, men det var så jag fick lära 
jobbet. 
 - Man ska också komma ihåg att 
detta var på tidigt 80-tal så de faten vi 
kontrollera kom ofta från destillerier 
som idag är både nedlagda och rivna. 
Och något som jag tänkte på redan då 
var att de flesta av faten som vi prova-
de innehöll whisky som var äldre än 
mig. Idag är det tvärtom, dessvärre 
flinar Gordon. 

Genom åren så bytte han jobb inom 
företag men när han var 26 år vid 

”Vi doftade på 200-300 fat varje 
morgon och ofta var det ju whisky 
från destillerier som idag är både 

nedlagda och rivna”
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nade ytterligare cirka 10 år innan han 
kände att det var dags för något nytt. 
 - Jag hade jobbat 29 år på sam-
ma företag och jag ville inte jobba 
hela min karriär hos en och samma ar-
betsgivare. Jag kände att jag ville göra 
samma resa igen som jag hade gjort 
med Glenmorangie – introducera en 
ny Single Malt whisky på marknaden 
och vara med att bygga upp varumär-
ket.

Runt 2009 kom en kollega till Gordon 
in på kontoret en dag och berättade 
att han hade varit på en middag kväll-
en innan och träffat en herre som het-
te Alex Bruce. Alex hade pratat om att 
de planerade att öppna ett nytt de-
stilleri och bygga ett nytt lagerhus och 
nu letade de efter någon som kunde 
driva det hela.
 - Alex hade fått mina kontakt-
uppgifter och han kontaktade mig 

och frågade om jag ville komma på en 
jobbintervju, berättar Gordon. På den 
här tiden så var Adelphi ett litet före-
tag med ytterst få anställd och som 
jag hade hört tals om men inte kände 
till så särskilt väl. 

Alex berättade på intervjun om sina 
planer med att bygga ett distribu-
tionslager som bara skulle lagerhål-
la fat och buteljerad whisky men att 
de skulle fortsätta att använda tredje 
part för själva buteljeringen.
 - Jag föreslog redan där på in-
tervjun att de skulle skrota den idén, 
säger Gordon. Varför anlita ett annan 
företag och förlora kontrollen när de 
skulle kunna bygga en buteljeringslina 

i stället och sköta allt själva. Alex sade 
då att orsaken till att de inte hade 
tänkt i de banorna var för att de inte 
hade kunskapen att klara av det.

Efter flera samtal fram och tillbaka 
så gick de till slut på Gordons idé och 
byggde ett lager med en buteljerings-
lina. Nästa problem var att få tag på 
en buteljeringslina ganska billigt
 - Turligt nog så visste jag att 
Glenmorangie byggde om hela sin bu-
teljeringslina så jag kontaktade min 
gamla chef och frågade om vi kunde 
komma över och kika på deras ut-
rustning som de inte använde, säger 
Gordon. Så jag och Alex hoppade in i 
en lastbil och körde från Fife ned till 
Broxburn och det slutade med att vi 
plockade med oss en komplett butel-
jeringsanläggning som Glenmorangie 
inte använde längre. 

Gordon hade jobbat med just denna 
utrustning tidigare så han kände ju till 
den väl så uppstarten gick snabbt och 
smidigt. Totalt kom de i gång från idé 
till första fatet buteljerat på under sex 
månader. 
 - Att vi lyckades få våra tillstånd 
så snabbt berodde nog mest på det 
första besöket som Skatteverket gjor-
de hos oss, skrattar Gordon. Detta var 
precis innan den stora boomen vi är 
inne i just nu så vi var bara bland en 
handfull företag som hade tillstånd 
att buteljera whisky i Fife då så de vil-
le besöka oss för att se om vi visste 
vad det var vi höll på med. Även om 
Alex är duktig på mycket så visste han 
vid den tidpunkten inte jättemycket 

”Alex och jag hoppade in i en 
lastbil och åkte från Fife till Brox-

burn - när vi kom hem hade vi en 
komplett buteljeringslinje med oss”
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Ardnamurchan har satsat på kvalitet
Kvaliteten på spriten och kvalite-
ten på faten går hand i hand hos 
Ardnamurchan. 
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Ardnamurchan Distillery
Det är inte bara vägen till destille-
riet som är lång och krokig - så har 
resan varit för Gordon Hamilton, 
Alex Bruce och hela teamet bak-
om projektet också.
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om logistiken kring buteljeringslinjen, 
med det kunde ju jag, skrattar han. 
Jag gick igenom allt i detalj och såg till 
att svara på deras frågor innan de ens 
hade ställt dem – och det visade dem 
att vi hade kontroll på läget och vi vis-
ste vad vi sysslade med. Egentligen så 
är det bara det de vill veta – att man 
har kontroll på situationen.

När väl buteljeringen var i gång så 
var nästa logiska steg för företaget 
att börja jobba med planeringen och 

byggnationen av destilleriet.
 - Vi kallar vår arbetsmetod för 
’The Adelphi Model’ vilket är ett bak-
vänt sätt till hur många andra jobbar. 
Först skapade vi en marknad för vår 
whisky och byggde upp kundrelatio-
ner och det har Alex jobbat stenhårt 
med runt om i världen. Sedan bygg-
de vi lagerhus och skaffade en butel-
jeringslina och slutligen så byggde vi 
ett destilleri. De flesta andra börjar i 
andra änden och bygger ett destilleri 
först, säger Gordon. 
 - Egentligen har de senaste sex 
– sju åren handlat om att få folk att 
inse att whisky som kommer från Ad-
elphi håller den absolut högsta kvali-
tén. När vi nu lanserar vår egen Single 
Malt whisky från Ardnamurchan så 
har vi redan förtroendet att även vår 

”Jag ville göra 
samma resa en 
gång till - bör-

ja på ett litet fö-
retag och vara 
med att byg-

ga det till något 
stort”
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egen whisky håller samma höga kvali-
tet – vilket den naturligtvis gör, säger 
Gordon. Vi skulle ju aldrig släppa nå-
got som är dåligt på något sätt.

Även om Adelphi och Ardnamurchan 
idag har växt en hel del sedan Gordon 
började på företaget så är de fortfa-
rande väldigt få anställda och det är 
något som han trivs med.
 - När jag började på Macdonald 
& Muir 1981 så var vi 26 personer va-
rav endast en jobbade med marknads-
föringen. När jag slutade 29 år senare 
så var vi fler än 275 personer enbart 
på kontoret och 53 av dessa jobbade 
med marknadsföring. Det fanns fors-
kar, blenders, målare med flera. Om 
man tappade mössan så var någon på 
plats att fånga den innan den träffa-

de marken, skämtar Gordon. När jag 
började på Adelphi var det Alex och 
jag som var heltidsanställda så hade 
vi några deltidsanställd – det var allt. 
Idag är vi totalt 35 personer. Men skill-
naden hos oss är att här är alla invol-
verade i allt som pågår, vi är väldigt 
mycket ’all hands on deck’. Om något 
måste fixas så hjälper alla till.
 - Nackdelen för dessa sto-
ra företag är att om något går fel så 
stannar hela maskineriet tills någon 
ansvarig har tagit ett beslut, hos oss 
är beslutsvägarna kortare och vi kan 
ställa om på några minuter och det är 
vår styrka, säger Gordon. Hos oss så 
finns inga maskiner som scannar av 
om några flaskor är defekta eller små 
storleksfel, vi har händer och ögon, 

skämtar Gordon. Innan flaskan har 
hamnat i kartongen så ha minst sex 
olika personer handskats med flaskan 
och då bör någon ha uppmärksammat 
om det är något fel på produkten.

De kommer att jobba på detta sätt 
minst två år i framtiden också säger 
Gordon, även om de ökar volymerna 
nu för varje buteljering. 
 - Jag vill helst ha så lite dator-
styrning som möjligt på vår butelje-
ringslina. En maskin som vi använder 
idag har varit i drift sedan 60-talet och 
det är för att det är en enkel maskin 
som man enkelt kan laga om det blir 
något fel. De nya buteljeringsmaski-
nerna som man kan köpa är som en 
modern bil – om man överhuvudtaget 
hittar motorn så är den inkapslad och 
man kommer ändå inte åt den. Med 
det sagt så kommer även vi bli tvung-
na att förnya oss och då tittar på att 
köpa en maskin som är sex gånger 
snabbare än våran 60-tals best, men 
det kommer fortfarande krävas en hel 
del manuellt arbete.  

Adelphi kommer förmodligen aldrig 
komma upp i de volymer som de sto-
ra de stora whiskyföretagen gör. Glen-
morangie till exempel buteljerar lika 
mycket på en dag som Adelphi gör på 
ett år.
 - Vi ser ju redan nu att efterfrå-
gan på Ardnamurchan whisky är över 
förväntan, säger Gordon. Vi kan ju 
titta bara på skillnaderna mellan den 
som släpps den 30 september i Sveri-
ge. Den batchen AD/04.21:03 var på 
17,500 flaskor och nästa release som 
snart är klar för leverans är buteljerad 
i 25,000 flaskor vilket är den största 
buteljering vi hittills har gjort.

Det enorma suget efter Ardnamur-
chan har gjort att de har allokerat sina 
släpp och fokuserat på att leverera till 
sina kunder utanför Storbritannien, 
men med så stora volymer som den 

”Man måste ha en Core Range 
som kunderna kan återkomma till 
- men man måste också erbjuda 

unika produkter så man håller
intresset uppe”
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Två nya Ardnamurchan i Sverige

Ardnamurchan 04:21 Paul Lau-
nois
Alkoholhalt: 57,6% 
Artikelnummer: 40986 
Pris: 849:-

Ardnamurchan 04.21:03
Alkoholhalt: 46,8% 
Artikelnummer: 40995
Pris: 598:-
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Expansiv fas
Sedan starten 2014 så har de 
sakta men säkert expanderat och 
byggt fler lagerhus på kullen bak-
om destilleriet. 

Ardnamurchan Distillery ligger 
vackert beläget på halvön med 
samma namn. Utikten är fantas-
tisk över Loch Sunart närmast och 
Sound of Mull längre bort.
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kommande så kan de nu tillgodose al-
las behov. 
 Förutom att det är dyrt att byg-
ga ett destilleri så är det också dyrt att 
köpa riktigt högkvalitativa fat och Ard-
namurchan har inte sparat en krona 
på ek – de har köpt endast de bästa 
faten.
 - Det otroligt skönt att se att de 
pengar vi lade på bra fat har verkligen 
lönat sig, suckar Gordon lättat. Om 
man går in i våra lagerhus så kan man 
välja vilket fat som helst och kvalite-
ten på både spriten såväl som fatet 
kommer att vara riktigt, riktigt bra.

Även om de endast nyligen släppte 
sin första buteljering, Ardnamurchan 
2014/2015 AD/09.20:01, så är det 
viktigt att hålla intresset uppe hos da-
gens whiskydrickare – de är alltid ute 
efter nästa nyhet.
 - När jag började jobba med 
whisky för snart 41 år sedan så såg  
kunderna och utbudet helt annor-
lunda, berättar Gordon. Om en kund 
hade valt Glenmorangie eller Glenli-
vet så var han, och på den tiden var 
det oftast en man, trogen det märket 
snudd på livet ut. Dagens kunder jagar 
ständigt efter nästa buteljering och 
även om vi precis har släppt whisky 
för första gången så måste även vi 
lansera intressanta och unika produk-
ter för att hålla intresset uppe för vår 
whisky.

Ardnamurchan 04:21 Paul Launois
Ett sådant exempel är den Ardnamur-

chan som släpps den 30 september, 
Ardnamurchan 04:21 Paul Launois. 
Här har de först lagrat sin orökta 
whisky i ex-Bourbonfat och sedan 
gett whiskyn en slutlagring i femton 
månader i Barriquefat från det anrika 
Champagnehuset Paul Launois.
 - Även om vi kommer att ha en 
Core Range så är sådan här projekt 
som Paul Launois något vi kommer att 
experimentera med. Det är olika min-
dre batcher där vi kan leka med olika 
fatlagringar och med dessa så får man 
möjlighet att prova något nytt från 
oss.

Fokus har naturligtvis varit på att kun-
nat släppa en whisky så tidigt som 
möjligt men samtidigt så tänkte de 
inte rucka på kvaliteten.
 - Vi är ju naturligtvis väldigt nöj-
da med våra whiskys och otroligt gla-
da över att vi har fått ett sådant be-
mötande från våra kunder runt om i 
världen, avslutar Gordon. 

”Vi släppte 17,000 flaskor av 
AD/04.21:03. Men intresset är så 
stort så vi utökade nästa butelje-

ring till 25,000 flaskor - vilket är den 
största lanseringen vi hittills har 

gjort ”
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Sist vi pratade med Mark Rey-
neir på Waterford Distilleri hade 
de precis börjat destillera och 
bygga lager. Deras idéer om ter-
roir där jordmån och kornets od-
lingsplats spelade en minst lika 
stor roll som vilken jäst eller fat 
de använde hade precis omvand-
lats till praktiska tillvägagångs-
sätt och många nördar väntade 
med spänning på de första släp-
pen av Waterford Irish Single 
Malt Whisky. 

Den 25 april 2020 var den väntan över 
– The Pilgrimage släpptes i 1000 ex-
emplar som enbart kunde köpas på 
plats vid destilleriet i samband med 
deras Open-Day. Den pågående pan-
demin och ett Irland i lockdown gjor-
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Head Distiller Ned Gahan (t.v) och 
Mark Reyneir (t.h)

Ned kommer senast från Diageo 
där han jobbade i över 15 år - 
2015 började han på Waterford.
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de det inte lätt för väntande fans över 
hela världen att få tag på en flaska. 
 Sedan det första släppet har de 
fortsatt att ganska frekvent släppt oli-
ka buteljeringar där kornet kommer 
från utvalda gårdar eller tillochmed 
utvalda fält där kornet har växt.

Den första stora releasen såg vi här i 
Sverige den 1 september 2021 – då 
släpptes Waterford The Cuvée på Sys-
tembolaget. Detta är en blandning 
av whisky som är tillverkad av kornet 
från 25 olika gårdar, spridda över hela 
Irland.

Waterfords språk kring sin whisky och 
sina arbetsmetoder kan verka preten-

tiösa och storartade. Vi tror att anled-
ningen till att man upplever dem som 
om att de tror att de är lite märkvär-
diga är att man inte har insett att Wa-
terford är ett whiskyföretag som pra-
tar vinspråk. Cuvée, terroir, jordmån 
och allt detta är inte några ord som 
de traditionella whiskyproducenter-
na använder när de pratar om whisky 
– men som Waterford har anammat 
helhjärtat. Snudd på det enda andra 
destilleriet som har haft detta ordval 
när man beskriver sin whisky är Islay´s 
Bruichladdich – och den gemensam-
ma nämnaren mellan Bruichladdich 
och Waterford är just Mark Reyneir.

Vi återkopplade med Mark nu när 
whiskyn har börjat kommit ut på 
marknaden och undrade hur de har 
blivit bemötta från whiskyfans och 
kritiker.
 - Jag kan inte säga på rak arm 

hur många som har titta på mig som 
om jag vore helt dum i huvudet när 
vi började med detta projekt, skrattar 
han. Många var kritiska och misstänk-
samma när vi pratade om terroir inom 
whisky men nu är det ju lättare att 
bemöta när vi faktiskt har produkter 
som man kan prova.

Hela deras koncept är ganska enkelt – 
de har brutit ned sin whisky ända ned 
till vilken jord som används när bön-
derna odlar kornet. De har sedan följt 
kornets resa från frö till färdigt de-
stillat och aldrig blandat de olika går-
darnas produkter. Det har gett dem 
en möjlighet att peka på skillnader i 
jordmån, odlingsplats och ursprung. 

 När de sedan skapar en whisky 
så tar de dessa olika ingredienser, de 
unika faten med whisky från specifika 
gårdar, och blandar dessa till en Irish 
Single Malt Whisky. När de buteljerar  
enskilda fat från dessa gårdar kallar 
de dessa för Single Farm Origins Sing-
le Malt. 
 - Prova en av våra olika butelje-
ringar som vi har gjort där vi har an-
vänt korn från endast en gård och så 
jämför du den mot en annan gård, om 
du märker någon skillnad så grattis, 
det är terroir, jublar Mark. Så enkelt 
är det.

Sedan starten så har de samarbetet 
med fler än hundra olika gårdar och 
de kan se i analyser att vissa av dessa 
är slående lika då de har använt sam-
ma sorts jord – och samtidigt så är an-
dra helt avvikande.
 - Vi är ju bara i början på vårt 

”Jämnför våra Single Farm utgåvor mot var-
andra - upplever du någon skillnad?

Om du gör det så grattis, det är terroir!” 
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Inverlevens pannor kokar igen

Waterfords pannor som konstrue-
rades 1972 kommer från det rivna 
Inverleven Distillery. De räddades 
från att bli förstörda 2002 och flyt-
tades till Islay. Där var planen att 
de skulle installeras i ett planerat 
destilleri i Port Charlotte.

Projektet kom aldrig igång och 
Mark köpte pannorna från 
Bruichladdich på våren 2015 och 
den nionde december 2015 så 
kom de åter till liv - nu på Irland. 
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arbete där vi analyserar och katalo-
giserar hur jorden och kornet påver-
kar smakerna på vår whisky, men till 
slut så kommer vi med all säkerhet att 
kunna peka på exakt vilken sorts jord-
mån och klimat vi vill ha för att få fram 
en special smak.

Allt detta kan ju verka nytt för någon 
som är intresserad av whisky men för 
någon som kommer från vinvärlden är 
ju detta absolut inget nytt. 
 - Utan att skämmas så kan jag 
säga att hela den här idén kommer 
från vinvärlden och kanske främst 
från de stora vinhusen i Frankrike, sä-

ger Mark. Om man tittar på de bästa 
vinerna från Bordeaux så kan man 
ju fråga sig varför är de så bra. Châ-
teau Lafite Rothschild är inte Château 
Margaux och Château Latour är inte 
Château Mouton-Rothschild även fast 
de är i princip grannar med varandra 
men har helt olika jordmån - terroir. 
De odlar samma druvsort och använ-
der samma metodik när de skapa sina 
slutprodukter. 

Det som alla dessa vinhus använder är 
samma metodik som de stora Cham-
pagnehusen använder. 
 - När de skapar sina viner så 
försöker de få fram så mycket kom-
plexibilitet som möjligt. Och de gör 
detta på samma sätt som en kock 
komponerar en rätt, förklarar Mark. 
En kock häller ju inte alla ingredienser 
i en gryta och ställer fram en smet på 
bordet. En kock väljer ut de bästa rå-

varorna och tillagar dessa separat för 
att få fram de bästa smakerna som se-
dan sammanförs dessa på tallriken för 
att få fram en helthet, det är precis så 
vinhusen skapar de bästa vinerna och 
det är precis så vi gör för att skapa vår 
whisky, berättar han.

De stora vinhusen använder några oli-
ka druvsorter som de odlar i en jord-
mån som är specifikt gynnsam för den 
specifika druvsorten. De odlar dem, 
kultiverar och skördar dessa sorter se-
parat och slutligen så vinifierar man 
druvorna och lägger det på fat sepa-
rat.

 - Varje druvsort är ett eget mi-
nivin som kommer från en unik terroir 
som sedan lagras i ett och ett halvt år 
till två år. Sedan sammanfogar vinhu-
sets källarmästare dessa olika viner 
till något de kallar för ’Grand Vin’ – 
’The Big Wine’ säger Mark. Det är så 
de skapar dessa otroliga viner och de 
skäms inte för att skriva ut det på eti-
ketten heller som tillexempel ’Grand 
Vin de Chateau Latour’.

Att det står ’Grand’ på etiketten bety-
der ju inte att detta är det bästa vinet 
som någonsin har producerats utan 
det meddelar att detta vin är ett stör-
re och mer komplext vin än andra bu-
teljeringar från samma hus. 
 - När du häller upp ett sådant 
vin så får du en unik upplevelse där 
lagren av de olika processerna såsom 
mikroklimatet där druvan odlades 
och hur de lyckades fånga dessa sma-

En kock häller ju inte alla ingredienser i en gryta 
och ställer fram en smet på bordet - de bästa rå-
varorna tillagas enskilt på bästa sätt och sedan 

förs de samman och presenteras på tallriken.
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BINARY ASSIMILATION BY LEAH 
HEWSON
Etiketten som pryder Waterfords 
The Cuvée är skapad av den ir-
ländska och hyllade konstnären 
Leah Hewson
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Tre Irländska pionjärer
Trevor Harris, John McDonnell och 
Alan Mooney var de tre bönderna 
som vågade prova att ställa om till 
Biodynamiska metoder. Ett test 
som vi nu ser resultatet i Luna 1.1.
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ker vid fermenteringen komprimeras 
i just det glaset med vin som du har 
framför dig, säger Mark.

The Cuvée
Inför skapandet av The Cuvée så har 
whisky från 25 unika gårdar valts ut 
som då ingick i skörden 2015.
 - Kornet i denna batch av The 
Cuvée kommer från skörden 2015 och 
då samarbetade vi med totalt 35 olika 
gårdar, berättar Mark. Sedan dess har 
flera tillkommit och några har lämnat 
oss. 

Något som de har märkt är att många 
av de äldre bönderna har lämnat pro-
jektet och fler yngre har anslutit – vil-
ket Mark tror beror på att de ställer 
krav på att bönderna måste följa med 
den agronomin som de vill tillämpa på 
det korn som de köper.
 - För många så är det svårt att 
ställa om från de gamla sätten att odla 
korn till de mer moderna, säger Mark. 
Och faktiskt så kommer det gam-
la ordspråket om att det är svårt att 
lära gamla hundar att sitta väl till pass 
- många gillar inte när vi går in och 
säger hur de ska bruka sin jord men 
nu har vi facit på att om de gör som 
vi säger så vinner vi alla på det. Det 
är lätt att ösa på med bekämpnings-
medel och gödningsmedel och sedan 

i stort sett lämna åkrarna för 
att bara återkomma när det är 
dags att skörda. Men det som 
vi eftersträvar är bönder som 
verkligen respekterar marken 
och jorden. Till viss del handlar 
det om ett ekologiskt odlande 
men det är bara en liten del 
av det, det viktigaste för oss 
är att hålla nitraterna till ett 
minimum - ju mer nitrater i 
jorden desto sämre pro-
tein får man får man ur 
kornet, säger Mark.

Ett naturligt steg 
för Waterford och 
teamet var att 
även börja titta på 
hur man kan an-
vända alternativa 
metoder när det 
kommer till göds-
lingsmedel. De 
vände blickarna 
återigen mot vin-
världen och främst 
då på hur bönder-
na hanterade jor-
den på 80-talet. 
 - Efter för-
sta världskriget så 
användes kopiösa 
mängder gifter på 
åkrarna, man tog 
det man kom över 
från militärens för-
råd, berättar Mark. 
Detta gjorde att 
jordmånen blev 
sämre och sämre 
och när man kom 
fram till 70- och 
80-talet så var kata-
strofen ett faktum. 
För att lösa proble-
met så schaktade 
man bort det övers-
ta lagret av jord vil-
ket gjorde visserli-

Waterford Luna 1.1
Kornet som denna whisky är ko-
kad på är odlat på biodynamiskt 
vis där man använder gårdens 
kretslopp till fullo. 

”Jag bryr mig fak-
tiskt inte om vad folk 
säger och tycker om 
våra metoder - prova 
och avgör själv om vi 

har rätt eller fel”
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gen att vinerna förändrades och 
att volymerna blev mindre, men 
kvaliteten är utomordentlig, fort-
sätter han. 

Som kornbonde på Irland så 
hade man länge nästan bara två 
kunder och dessa är giganter på 
marknaden – den ena brygger öl 
och den andra destillerar whisky, 

den ena är Diageo och den ena 
är Pernod Ricard, den ena är 

Guiness den andra är Ja-
meson’s.

 - När jag hade mitt 
första möte med 
bönderna 2015 i Kil-
kenny så minns jag 
att de tyckte att jag 
var absolut tokig, sä-
ger Mark. Men det 
mälteriet som vi job-
bar tillsammans med, 
Minch Malt, visste att 
de hade bönder som 
levererade till dem 
som gärna ville prova 
nya vägar och som de 
ville utmana att prova 
nya saker. 

Luna 1:1 – Biodyna-
misk whisky
Den första 1 oktober 
så lanserar Waterford 
Biodynamic Luna 1.1 
– något som de kall-
ar för världens första 
biodynamiska whisky. 
Biodynamiskt jord-
bruk är en metod där 
man använder går-
dens kretslopp till ful-
lo. Man kan likna det 
vid ett självförsörjande 
ekologiskt jordbruk. 
Man strävar efter att 
återanvända allt som 
gården producerar i 
en liten skala och på 

så vis stärka de ekologiska systemen 
i jorden. Detta betyder att man ock-
så komposterar djurben och använder 
dessa som förädling av jorden. 
 - Jag vet ju att folk kommer att 
skriva sig tokiga över vad vi kallar våra 
metoder men om jag ska vara helt är-
lig så bryr jag mig faktiskt inte om vad 
folk säger och tycker om våra sätt att 
ta fram det bästa kornet som vi bara 
kan, säger Mark. Vi tittar tillbaka på 
15,000 års kunnande om hur man 
odlar något och det är ju egentligen 
inget konstigt. Mig veterligen så har 
ingen inom whiskybranschen använt 
samma metoder tidigare.

Mark tog med sig en grupp irländska 
bönder till Frankrike för att titta på 
vingårdar där de använder biodyna-
miska metoder för att odla sina druvor 
och efter resan var hade tre av dessa 
bönder beslutat sig för att prova me-
toden.
 - Denna första buteljering är 
gjord på korn från dessa tre bönder, 
berättar Mark. Men det var inte bara 
bönderna som var skeptiska till denna 
metod, vårt mälteri hade också syn-
punkter, skrattar Mark.

När den första skörden anlände så var 
kornet brunt och det luktade jord – 
inte alls som de andra skördarna. 
 - När vi sedan stöpte och de-
stillerade malten så luktade hela de-
stilleriet annorlunda och även i faten 
så lagrades spriten på ett annat sätt, 
berättar Mark. Om man inte tror på 
oss när det kommer till Luna så är du 
ju mer än välkommen att välja någon 
annan av våra whiskys, men om du 
verkligen är intresserade av att upp-
täcka helt nya smaker och till viss del 
obeprövade metoder så ska du själv-
klart våga prova även Luna 1:1, avslu-
tar Mark
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