Isle of Islay
Allmänt
Isle of Islay är den sydligaste ön i inre Hebriderna, även kallad ”Hebridernas
drottning”. Areal ca 600 km2, 25% utgörs av torvmossar, black peat. Befolkning
uppgår till ca 3 500. I mitten på 1800-talet bodde drygt 15 000 på Isle of Islay.
Huvudstad är Bowmore.
Isle of Islay har ett milt klimat med mycket regn, 190 regndagar/år, ”om det inte
regnar så börjar det snart”. Klimatet är idealiskt för whiskyproduktion.
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Näringarna på Islay är maltwhisky och viss fåravel. Tidigare har det funnits mer
än 20 destillerier på Islay. I det första maltskattelagarna för whisky ”Wash Acts”
hade man glömt bort Isle of Islay, så Isle of Islay var skattebefriat.

——

Destillerier på Isle of Islay
Ardbeg
Ardbeg är beläget på den sydöstra kusten, öster om Port Ellen. Den sydöstra
kusten var tidigt tillhåll för whiskysmugglare.
Ardbeg startades 1815 och var i privat ägo fram till 1977 då det köptes av
Hiram Walker. Efter något år övertog Allied Distillers som lade det i malpåse.
Det återstartades 1989 för att åter stängas 1996. 1997 köpte Glenmorangie
Plc Ardbeg. Glenmorangie har investerat mycket pengar i att renovera hela
destilleriet.
Ardbeg använder en mycket rökig malt, ca 50 ppm fenol. Malten tas från Port
Ellen Maltings, cirka 60 ton/vecka. Årsproduktionen av whisky är cirka 1 100 000
liter BPS.
Utrustning
• en wash still (21 000 liter)
• en spirit still (17 000 liter)

Bowmore
Bowmore är beläget mitt i huvudstaden Bowmore. Bowmore är det äldsta legala
distilleriet på Isle of Islay, det startade 1779. I dag ägs det av Morrison Bowmore
som i sin tur ägs av Suntory, Japan. Bowmore är ett av de få destillerier som
fortfarande mältar sitt korn (ca 50%), malten röks till ca 18-25 ppm fenol.
Årsproduktionen av whisky är cirka 1 700 000 liter BPS.
Utrustning
• två wash still (31 000 liter)
• två spirit still (30 000 liter)

Bruichladdich
Bruichladdich är beläget på den västra halvön, Rinns. Bruichladdich startade
1881. Det var ett av de första distillerierna som man byggde ”som ett distilleri”
direkt. Man hade mycket nya idéer när man byggde det. Under 1929-1937 var
Bruichladdich stängt. 1994 stängdes det på nytt.
Bruichladdich köptes av Murray McDavid i december 2000. Efter det renoverades
distilleriet fullständigt. Produktionen genomförs på det urspungliga sättet. I
maj 2003 startade produktionen på nytt. Malten görs av korn från Isle of Islay.
Årsproduktionen av whisky är cirka 500 000 liter BPS.
Utrustning
• två wash still (34 000 liter)
• två spirit still (24 500 liter)

— II —

Bunnahabhain
Bunnahabhain är beläget långt norrut på den östra delen av Isle of Islay.
Bunnahabhain startades 1880/1881. Bunnahabhain är det minst rökiga whiskyn
från Isle of Islay, ca 3 ppm fenol. Årsproduktionen av whisky är cirka 1 500 000
liter BPS.
Utrustning
• två wash still (70 000 liter)
• två spirit still (31 000 liter)

Caol Ila
Caol Ila är beläget strax norr om Port Askaig på den östra kusten. Destilleriet
grundades 1846. Det ursprungliga destilleriet revs 1972 och ett nytt byggdes
på samma plats. Från still house har det en mycket vacker utsikt över Sound of
Islay. Caol Ila använder både rökt och orökt malt. Malten kommer från Port Ellen
Maltings. Årsproduktionen av whisky är cirka 3 600 000 liter BPS.
Utrustning
• tre wash still (105 000 liter)
• tre spirit still (90 000 liter)

Kilchoman
Kilchoman är det yngsta destilleriet på Isle of Islay, det är det första som byggts
på 124 år. Kilchoman är beläget på gården Rockside farm på västra halvön Rinns.
Allt från odling av kornet till tappning på fat görs på gården. Årsproduktionen av
whisky är cirka 60 000 liter BPS.
Utrustning
• en wash still (3 000 liter)
• en spirit still (2 000 liter)

Lagavulin
Lagavulin är beläget på den sydöstra kusten, öster om Port Ellen. Lagavulin
grundades 1816. Lagavulin är känt för sin rökiga whisky. Malten kommer från
Port Ellen Maltings, den har ca 30-40 ppm fenol. Besökscentrat är kölnan från
systerdestilleriet Malt Mill som stängdes 1962. Årsproduktionen av whisky är
cirka 2 300 000 liter BPS.
Utrustning
• två wash still (25 000 liter)
• två spirit still (26 000 liter)
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Laphroaig
Laphroaig är beläget på den sydöstra kusten, öster om Port Ellen. Laphroaig
grundades 1815. Laphroaig mältar en liten del av sin malt, huvuddelen kommer
från Port Ellen Maltings. Whiskyn är rökig med en ”medicinsk” smak. Den 15äriga är prins Charles favorit. Årsproduktionen av whisky är cirka 2 500 000 liter
BPS.
Utrustning
• tre wash still (? liter)
• tre spirit still (3 600 + 3 600 + 7 200 liter)

Port Charlotte
Port Charlotte (Lochindaal distillery) är beläget i byn Port Charlotte på den västa
halvön Rinns. Port Charlotte grundades 1829 och stängdes 1929. Ägarna till
Bruichladdich håller på med att starta upp Port Charlotte på nytt.

Islay’s “lost” destillerier
Malt Mill Distillery, grundat 1908, stängt 1962
Malt Mill var beläget i närheten av Lagavulin på den sydöstra kusten.

Mulindry Distillery, grundat 1826, stängt 1827?
Mulindry Distillery ett av det mest kortlivade destillerierna på Isle of Islay Det var
beläget i närheten av Neriby Burn och Laggan River. Enligt ryktet var ägaren lite
för förtjust i sin egen produktion.

Newton Distillery, grundat 1819, stängt 1837
Newton Distillery var ett gårdsdestilleri på gården Newton. Under åren 18261827 producerades 27 793 liter.

Octomore Distillery, grundat 1816, stängt 1840
Octomore Distillery var ett gårdsdestilleri på gården Octomore i närheten av Port
Charlotte. Det hade en wash still på 272 liter. Gården finns fortfarande kvar.

Port Ellen Distillery, grundat 1825, stängt 1983
Port Ellen Distillery är beläget i Port Ellen. Port Ellen var stängt mellan 1929
och 1967. Det stängdes för gott 1983. Byggnaderna finns kvar men pannor och
annat är borta. Whiskyn serveras fortfarande på pubarna på Isle of Islay. Den går
även att köpa på Systembolaget.

Scarrabus Distillery, grundat 1817, stängt 1817
Scarrabus Distillery var ett gårdsdestilleri på gården Scarrabus. Produktionen var
345 liter. Scarrabus Farm finns fortfarande kvar.
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Tallant Distillery, grundat 1821, stängt 1852
Tallant Distillery var beläget på Tallant Farm strax utanför Bowmore, gården finns
kvar. Destilleriet blev aldrig riktigt lönsamt, kanske beroende på att ägaren bjöd
lite för mycket.

Ardenistiel Distillery, grundat 1836, stängt 1868
Ardenistiel Distillery var beläget intill Laphroaig på den sydöstra kusten. Några av
byggnaderna används av Laphroaig.

Ardmore Distillery/Lagavulin 2, grundat 1817 uppgick i Lagavulin 1837
Ardmore Distillery var beläget i anslutning till Lagavulin.

Bridgend Distillery & Killarow Distillery, grundat ?, stängt 1821
Destillerierna var belägna i den tidigare huvudstaden Bridgend.

Daill Distillery, grundat 1814, stängt 1834
Daill distillery var ett gårdsdestilleri på Daill farm.

Lochindaal distillery/Port Charlotte and Rhinns, grundat 1829, stängt 1929
Lochindaal var beläget i byn Port Charlotte på den västra halvön Rinns.
Bruichladdich använder lagerhusen och har för avsikt att öppna destilleriet igen.

Lossit Distillery, grundat 1826, stängt 1862
Lossit Distillery beläget på Lossit Kennels, inte långt från Ballygrant.
Andra licensierade destillerier: Ballygrant (1818-21), Freeport (stängt 1847),
Glenavullen (1827-32), Octovullin (1816-19), Upper Cragabus (stängt 1841) och
Torrylin. Det finns inte mycket information om dessa destillerier.
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Begrepp i whiskyns värld
angel’s share

part nan angelen, änglarnas andel, den alkohol som dunstar
bort ur faten under lagringen

cask strength

fatstyrka, whiskyn späds inte med vatten när den buteljeras

cooperage

tunnbinderi

dunnage

äldre lagerhus av sten

first cut

den första spriten vid andra destilleringen

grist bin

behållare för den malda malten

kiln

kölnan där man röker och torkar malten

malt bin

behållare för den färdiga malten

malting floor

golvet där man lägger ut det fuktade kornet så att groningen
kan påbörjas

mash tun

mäskkärl

middle cut

även kallade ”the heart”, den sprit som skall lagras till
whisky

pot still

kittelpanna

second cut

slutet på andra destilleringen

still house

pannhus

spirit safe

spritskåpet

spirit still

spritpanna

spirit & filling store fatfyllningsrummet
washback

jäskar

wash receiver

uppsamlingskärl för den första destilleringen samt first cut
vid andra destilleringen

wash still

mäskpanna

Liten ordbok från Isle of Islay
Place/Name

Origin

Meaning

Pronunciation

Abhainn Mhuilinn

G

Mill River

A-vin a vool-in

Allt a’Chromain

G

stream of the bend, or kite stream

Alt a-chro-man

Allt na Criche

G

boundary stream

Alt na creesh

Alt an Daimh

G

stream of the cattle

Alt an dive

An Sithean

G

fairy hill

An sheen

Aoradh

G

place of sun worship

Uar-rug

Ard Imersay

G/N

promontory of the emmer goose

Ard im-er-say

Ardbeg

G

little height or promontory

Ard-beg

Ardilistry

G

promontory of the cave residence or height

Ard-ill-iss-tree

Ardmore

G

great height or promontory

Ard-more

Ardnahoe

N

height of the howe/mound cairn/burial ground

Ard-na-hoe

Ardnave

G/A

height of the cave, or high holy place

Ard-nave

Ardtalla

G

rock height

Ard-tal-a

Ballachlaven

G

town of the buzzard

Bal-lu-chla-veen

Ballinaby

G

town of the abbot

Ba-lin-a-bee

Ballivicar

G

town of the vicar

Ba-lee-vick-ar

Ballygrant

G

grain town, or store township

Ba-lee-grant

Beinn Bheigeir

G

mountain of the vicar

Bane vic-ar

Beinn Bhreac
G
speckled mountain
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Bane vrechk
(ch as in Bach)

Beinn Cham

G

crooked mountain

Bane cham

			

(ch as in Bach)

Beinn Churlaich

G

gravelly mountain

Bane chur-leech

Beinn Dubh

G

black mountain

Bane doo

Beinn Roineach
G
bracken mountain
			

Bane roi-nich
(ch as in Bach)
Bane tart a-vil

Beinn Tart a’Mhill

G

mountain of drought

Biod nan Sgarbh

G

cormorant point

Bee-od-nan-sgar-iv

Bolsay

N

homestead farm

Bowl-say



Bowmore

G

great see reef or sea rock

Bow-more

Braigo

N

head of the gully, or possible broad inlet

Bry-go

Bridgend 		

mouth of the ford

Bridge-end

Bruichladdich

brae of the shore

Broo-ch-lad-ee

G

			

(ch as in Bach)

Bunnahabhain

G

river mouth 		Boo-na-ha-ven

Calumkill

G

St Columba’s church

Cal-um-kil

Caol Ila

G

sound of Islay

Col ee-la

Carnain

G

a light for mariners

Car-nan

Carnduncan

G

Duncan’s cairn

Carn-dun-can

Carrabus

N

copse of brushwood farm

Car-a-bus

Carraigh Fhada

G

the long sea rock

Car-rick fa-ta

Claggain (bay)

G

skull bay or arable land

Cla-gain

Cnoc Donn Mhor

G big

brown hill

Crochk don more
Cule-ye

Coille

G

forest

Conisby

N

King’s estate 	Con-is-pee

Cornabus

N

corn farm

Corn-a-bus

Coullabus

N

Keill’s farm

Cool-a-bus

Coultoon/Cultoon

A

cave dwelling

Cool-toon

Cragabus

N

a stake town, or crown’s town

Crag-a-bus

Craigens

G

the rocks or crags

Craig-ens

Daill

G

focal point place

Day-ill

Dubh Loch
G
black loch
			

Doo-log (ch as in
Bach)

Duich
G
black meadow
			

Doo-eech (ch as in
Bach)

Dun Chroisprig

G

fort on the hill

Doon chross-brick

Dun Guaidhre

N/G

Godred’s fort

Doon gu-ar-ee

Dunyvaig

G

fort of the holy harbour

Dun-ee-veg

Eallabus

N

Ali’s or Oli’s homestead

Yall-a-bus

Esknish

A

water meadow, or fenland

Esk-neesh

Finlaggan

G

white hollow, or named after St Finlaggan

Fin-lag-an

Gleann Mor

G

great glen

Glen more

Glen Machrie

G

the coastal plain

Glen mach-ree

Glenegedal

G/N

glen oakdale

Glen-egg-a-dale

Gruinart

G

green field

Groo-nyart

Keills/Kiells

G

St Columba’s church

Kee-ills

Kilchiaran

G

St Ciaran’s church, Ciaran of Saighair

Kil-a-chee-ran

Kilchoman

G

St Comman’s church

Kil-a-cho-man

Kildalton

G

church of the fosterling

Kil-doll-tan

Kilennan

G

St Finnen’s church

Kil-en-an

Killinallan

G

church of the green ford

Kil-in-al-ing

Kilmeny

G

church of, possibly, mother of Columba

Kil-men-ee

Kilnaughton

?

dedicated to St Naughlan

Kil-naw-ton

	 A local saying, translated from a Gaelic proverb, states: “As long as there is a cap (=mist) on Beinn Tart
a’Mhill, there will be no thirst at Bolsay or Kelsay
	 Although the house is actually two miles from the broad inlet, when seen from a distance it appears to be
much closer to the gully.
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Kilnave

G

head or end of the bridge

Kil-nave

Kintra

G

end of strand

Kin-traw

Lagavulin

G

mill hollow

Lag-a-vool-in

Laggan

G

calf goddess, or hollow of the lochs

Lag-gan

Laphroaig

?N

possibly Lag Froig from Gaelic froig, a cave

La-froi-aig

Loch Airigh

G

loch of the sheiling

Loch ar-ree

Loch an t-Sailein

G

arm of the sea

Loch an tarl-an

Loch Corr

G

frothy loch, or not crooked, or loch of the excess

Loch Dhomhnuill

G

Donald’s Loch

Loch doll

Loch Drolsay

G

Loch of the trolls

Loch drol-see

Loch Fada

G

long loch

Loch fa-da

Loch Gorm

G

blue loch or green loch

Loch Indaal

G

loch na dala = loch of the divisions, loch of delay Loch in-dawl

Loch Leathann

G

broad loch

Loch gorr-om


Loch nan ban

Loch Skerrols

Nl

och of the scored hill seat

Loch ske-rols

Lyrabus

N

muddy farm

Lir-a-bus

Machir (bay)

G

grass

Mach-ir

Mulreesh

G

exposed hill slope

Mool-reesh

Nave (island)

N

holy island, or consecrated island

as spelt

Octofad

G

long eighth farm , or locally knows as long brae Oct-o-fad

Octomore

G

big eighth farm, or locally known as big brae

Oct-o-more

Octovulin

G

mill, eighth farm, or mill brae

Oct-o-vool-in



Orsay

N

Oran’s steading

Or-say

Persabus

N

priest’s farm

Per-sa-bus

Port Askaig

G/N

port/harbour, or ash tree harbour

Port Ass-kaig

Port Charlotte 		

named after Frederick Campbell’s mother

Port Shar-lot

Port Ellen 		

short for Ellinor, Frederick Campbell’s wife

Port Wemyss 		

river mouth

Port Weems

Portnahaven

bay, or harbour of the river

Port-na-hav-van

G

Proaig

G

broad bay

Pro-aig

Rhinns/Rinns

G

promontory

Rins

Rhubha Bhoraraic

G

promontory of the bay

Roo vor-ar-rick

Risabus

N

brushwood farm

Rize-a-bus

Rubh’a’Mhail

G

rough promontory

Roo-a-val

Saligo

G

seal bay

Sal-ly-go

Sanaigmore

G

great sand harbour

San-ig-more

Scarrabus

N

rocky ridge farm

Sca-ra-bus

Tallant

N

high land or rocky ridge

Tal-ant

Tayovullin

G

mill house

Uiskentuie

G

water of the resting place

Tay-a-vool-in


Oosh-ken-too-ee

	 Thus, the hollow where the cave is. The name may also be connected to the ancient territorial division of
Freag
	 In olden days, the ships sailed into Loch Indaal for shelter from the storm, or in a flat calm to wait for the
wind, or just for stores. They may sometimes have been delayed there for days or weeks.
	 more fully: “Sandy plains closely covered with short grass, thickly studded with herbs of fragrant odours and
plants of lovely colours.
	 The octave was an ancient land measure, being one eighth of a davoch,which was equal to 20 pennylands.
	In olden days, the road at Uiskentuie was the only road leading to the Kilchoman and Kilnave graveyards.
Funerals often came long distances and, as there were no hearses, just a horse and cart to carry the coffin, this place was considered the half-way stage and the mourners rested there. A large basket had been
filled with scones, oatcakes, butter, cheese and a bottle or bottles of whisky, so the mourners sat there and
refreshed themselves with food and drink, and the horse was given fodder and water from the burn. Later
they proceeded to their final destination.
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Gaelisk ordlista
place/name

meaning

place/name

meaning

a’/an

of the

Gart

field

Abhain/Abhainn

river

Glas/Ghlas

grey

Airigh

Sheiling

Gleann

glen

Allt

stream

Goirt/Gort

field, garden

Ard

promontory

Kil

church, chapel

Balle/Balli/Bally township

Kin

end

Beag/Beg

little

Knock

hill

Beinn

mountain/hill

Lag

hollow

Breac

speckled

Leac

rock

Buidhe

yellow

Maol

a bald pate (hills)

Bun

river

Moine

moor, bog

Bus (as Suffix)

farm

Mor(e)

big, large

Caol

sound, channel

Mullach

summit

Carn

cairn

Na

of the

Carraig

sea-rock

Poll

pool

Clach

stone

Port

bay, harbour

Clad

shore

Ruadh

red

Cnoc

hill

Rudh

promontory

Coille

forest, wood

Sgeir

reef

Craig/Creag

crag, rock

Sgorr

steep, craggy hill

Cruach

hill

Tigh

house

Doire

grove

Tobar

well

Druim

ridge

Ton

headland

Dubh

black

Torr

hill

Dun

fort

Traigh

strand

Eilean

island/islet

Uisge

water
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