
Islay 2013
31. maj – 9. juni



Fredag den 31. maj 2013

Tue kørte os til Flensborg, hvor vi 
afhentede udlejningsbilen.

Efter cirka 650 km kørsel ankom 
vi til Ijmuiden nær Amsterdam.

Her skulle vi med færgen til 
Newcastle.

Ventetiden udnyttes til 
blindsmagning – og aldrig før er 

der gået så mange timer fra 
mødets start, til vi fik den første 

whisky.



Fredag den 31. maj 2013

Blindsmagningen var en Glenglassaugh.

Den blev ikke gættet.

Om det var de mange timers ventetid eller 
forventningerne om Islay er svært at sige.

Vi var ikke imponerede.



Fredag den 31. maj 2013

Vi startede med fadøl, mens 
Carsten kørte bilen ombord.





Fredag den 31. maj 2013

Efter middag i restauranten Seven Seas gik vi i baren og bestilte færgens Grand Whisky Tasting. 
Derefter bestilte vi noget Islay – det var ikke med færgens smagning.



Lørdag den 1. juni 2013

Vi holder forrest og er klar til at 
køre i land i Newcastle.



Lørdag den 1. juni 2013

Vejret er ikke fantastisk, men vi er 
klar til at køre til Glenlivet.



Lørdag den 1. juni 2013

Frokostpause i Birnam på vejen til Glenlivet.



Lørdag den 1. juni 2013

Vi ankommer til Glenlivet sidst 
på eftermiddagen.



Lørdag den 1. juni 2013

Finn lukker os ind i Ambassador’s Lounge.





Lørdag den 1. juni 2013

Eksklusiv smagsprøve – kun for dem med 
egen nøgle og deres gæster. 



Lørdag den 1. juni 2013

Vi sluttede af med den almindelige 
rundvisning med 3 smagsprøver. 



Lørdag den 1. juni 2013

Så købes der ekstra smagsprøver. 



Lørdag den 1. juni 2013

Så er vi ankommet til Craigellachie
Hotel, hvor vi skal overnatte – og 
selvfølgelig spise og prøve baren.



Lørdag den 1. juni 2013

Baren på Craigellachie Hotel 
levede slet ikke op til 

forventningerne. Der var kun 
sjatter i mange flasker. Når de 

konstaterede, at der ikke var nok 
til en dram blev det hældt tilbage 
i flasken – så kan det bruges til at 

skuffe den næste kunde.



Lørdag den 1. juni 2013

Vi gik over gaden til Highlander Inn. 
Her var udvalget af whisky helt 

perfekt og priserne mere rimelige.



Lørdag den 1. juni 2013

Det var blevet mørkt, inden vi 
forlod Highlander Inn.



Søndag den 2. juni 2013

På vejen fra Craigellachie kørte vi 
forbi MacAllan. Senere holdt vi en 
pause ved Laggan Dam (billedet) 
inden vi fortsatte til Ben Nevis.



Søndag den 2. juni 2013

I Fort William købte vi ind og tog derefter på Ben Nevis.

Carsten fik en prøve fra sit fad.

Vi talte med manageren og hans assistent John.

John viste os rundt. Vi fik nogle gode historier fra en der tydeligvis 
havde været i branchen hele sit liv.

Det siges, at man skal høre sandheden fra børn og fulde folk. På 
trods af, at vi befandt os på et destilleri, så omfattede historierne 

også ting børn havde sagt under rundvisninger:

”Do you get to drive the fork lift truck?”
(efter en masse forklaring om whisky)

”No but mummy farts”
(svar på ”Does your father sing when he drinks whisky?”)



Søndag den 2. juni 2013

Efter en længere tur ad snoede 
(men smukke) veje ankom vi til 

Kennacraig Ferry Terminal.



Søndag den 2. juni 2013

Fra færgen til Port Ellen ser man alle sydkyst destillerierne. Det var dagen efter Ardbog Day, så e-et var stadig dækket af et o.



Søndag den 2. juni 2013

Vi er nået frem til Freewinds (det hus vi havde lejet i Bowmore). Udlejeren havde stillet 
en flaske Laphroaig 10 til os. Den blev straks åbnet, så der ikke var tvivl om, hvor vi var.



Mandag den 2. juni 2013

Morgenmad inden vi skal til Laphroaig. Flagene fordi det var Peter’s fødselsdag.



Mandag den 3. juni 2013

Efter en kort tur til Kildalton Cross besøgte vi Laphraoig. Vi tog en stor tur 
kaldet ”Wares Tour”. Turen omfattede, at vi smagte på 3 fade og fik lov at 

tappe en lille flaske af den vi bedst kunne lide.





Mandag den 3. juni 2013

Efter besøget på Laphroaig tog vi færgen til Jura. 



Mandag den 3. juni 2013
Vi så Jura Distillery udefra og deres shop. Vi kunne ikke komme på tur da de ikke havde 

personale nok til ture i øjeblikket. Vi spiste frokost på Jura Hotel (lige overfor destilleriet).



Mandag 3. juni 2013

Vi tog færgen tilbage til 
Islay.

Et kort besøg i shoppen 
på Bowmore Distillery 
gav den nedslående 
meddelelse, at Feis Isle
2013 var udsolgt.

Så gik på Duffy’s Bar. Her 
fik vi smagt Bowmore’s
Feis Isle (og en pint).

Vi spiste aftensmad på 
Harbour Inn, idet Peter 
havde valgt stedet til at 
holde sin fødselsdag.



Tirsdag den 4. juni 2013 (Port Charlotte)
Inden vores rundvisning på Kilchoman klokken 11 kørte vi forbi Port Charlotte.   Det er kun warehousene der benyttes.



Tirsdag den 4. juni 2013 (Port Charlotte)
Hvis det blev sat i stand ville de have en passende hvid væg til de sorte bogstaver: ”Port Charlotte”.



Tirsdag den 4. juni 2013 (Bruichladdich)

Vi nåede også lige et stop på Bruichladdich på vejen til 
Kilchoman. Bruichladdich blev således det eneste af Islay
destillerierne, vi ikke nåede en rundtur på (denne gang).



Tirsdag den 4. juni 2013 (Kilchoman)

Bygning der rummer malt floor og kiln.



Tirsdag den 4. juni 2013 (Kilchoman)

Rundvisning på Kilchoman. Senere på turen spottede 
Lars en hel palle Loch Gorm der skulle sendes til østen, 

men de havde ikke eneste flaske vi måtte købe.

Vi spiste frokost i Kilchoman’s cafe inden vi kørte 
tilbage til Bowmore.



Tirsdag den 4. juni 2013 (Bowmore)

Efter at have parkeret bilen for denne dag gik vi hen på Bowmore. 
Her skulle vi på Craftsman’s Tour klokken 14:15.





Tirsdag den 4. juni 2013 (Bowmore)

Craftsmans Tour = Reserverede pladser i baren.



Tirsdag den 4. juni 2013 (Bowmore)

Iain McCallum (Global Master of Malt at Morrison Bowmore Distillers) 
kom forbi baren. Han gav lige en ekstra dram udover programmet.



Tirsdag den 4. juni 2013

På vej hjem fra Bowmore fandt Lars en 
flaske Loch Gorm hos den lokale Spar 

købmand (=Islay Whisky Shop).





Onsdag den 5. juni 2013 (Laphroaig)

Inden vi skulle til Warehouse Tour hos Lagavulin klokken 10:30 
nåede vi alle at plante et flag på vores plot hos Laphroaig.





Onsdag den 5. juni 2013 
(Lagavulin)

Ian McArthur er ikke fedtet. Han 
hentede lige frisk new make (som endnu 
ikke er fortyndet ned til 68,5%). En lille 
smagsprøve i et 2 liters målebæger. Vi 

var kun 7 i alt. Så er stilen lagt.





Onsdag den 5. juni 2013 (Lagavulin)

Inden vi skulle til Ardbeg tog vi billeder af 
Lagavulin fra østsiden af Lagavulin Bay.



Onsdag den 5. juni 2013 (Ardbeg)

Vi spiste frokost i Old Kiln Cafe.



Onsdag den 5. juni 2013 (Ardbeg)

Vi tog naturligvis den store ”Deconstructing the 
dram” tour med mange detaljer om whisky.



Onsdag den 5. juni 2013

Første smagning (Corryvreckan) 
på pier-en.





Onsdag den 5. juni 2013 (Port Ellen)
På hjemvejen stoppede vi ved det lukkede Port Ellen 

destilleri, som nu benyttes som warehouse og maltings.



Torsdag den 6. juni 2013 (Finlaggan)
På vej til Caol Ila stoppede vi ved Finlaggan. Der er ikke 

meget tilbage af ”Lord of the Isles” gamle residens.



Torsdag den 6. juni 2013 (Caol Ila)
Vi var på ”Maturation Experince” klokken 11:30.





Torsdag den 6. juni 2013 (Port Askaig)

Vi spiste frokost  i ”The Snug Bar” som er en del af 
”Port Askaig Hotel”.

Stedet er som taget ud af en britisk tv serie fra 60-erne.



Torsdag den 6. juni 2013 (Bunnahabhain)
Efterdagen brugte vi hos Bunnahabhain. Her havde vi naturligvis også booket den store tur. Desværre 
var Manager’s Tour ikke tilgængelig i denne uge. Den store tur betyder, at vi får flere smagsprøver end 

de andre på rundvisningen, men i samme rum og mens de andre må sidde og kigge på os.



Fredag den 7. juni 2013
Tiden var kommet, hvor vi skulle forlade Islay

igen. Vi tog færgen fra Port Ellen til Kennacraig
og kørte derefter til Edinburg (med et kort stop 

hos Loch Fyne Whiskies i Inveraray).



Fredag den 7. juni 2013

I Edinburgh boede vi på Travelodge Hotel lige nord for 
Princess Street.

Vi gik en tur på ”Royal Mile” og spiste i en sidegade på 
”The Advocate”.

Derefter gik vi til Scotch Malt Whisky Society’s ”The 
Vaults” i Leith (Leith er forstad til / bydel i Edinburgh). 

Ingen af os havde været der før.

Der var længere end forventet.

Næste gang tager referenten en taxa begge veje.

Udvalget var godt. Den danske afdeling i Vejle står ikke 
tilbage for Leith angående whiskyudvalget, men de 

historiske lokaler i Leith er svære at konkurrere med.



Lørdag den 8. juni 2013

Vi spiste morgenmad på en cafe i det nærliggende 
Princess Mall indkøbscenter.

Lars spottede straks en whisky butik.

Med en telelinse lykkedes det os at konstatere, at der 
faktisk stod en flaske Loch Gorm på en af hylderne. Vi 

ventede derfor til de åbnede.

Derefter tog vi op til Edinburgh Castle, hvor de var i 
gang med stille tilskuerpladser op til Edinburgh 

Military Tattoo.

Afslutningsvis besøgte vi et par whisky forretninger 
på Royal Mile.

Vi var så heldige, at de havde Ardbog hos RMWS så 
fik endnu en Feis Isle specialudgave med hjem. 



Lørdag den 8. juni 2013 (Coldstream)

På vejen til Newcastle holdt vi frokostpause på ”The Castle Hotel” i Coldstream (sidste by inden den engelske grænse).



Lørdag den 8. juni 2013
og

Søndag den 9. juni 2013

Ombord på færgen fik vi en pint, 
kiggede lidt på whiskyudvalget og 

spiste i Seven Seas buffet.

Søndag morgen fik vi morgenbuffet på 
færgen. 

Derefter gik turen hjemad.

Vi holdt frokostpause i Tyskland.


