
Jim McEwan – The Cask Whisperer  

med Bruichladdich & Bowmore 
Föreningens 177:e provning 

Den fjärde mars välkomnar vi ännu en legend till Borlänge, nämligen Jim McEwan! Jim är en av de mest 

karismatiska personligheterna i Skotska whiskybranschen! Officiellt så gick Jim i pension den 23 juli 2015, efter 
exakt 52 år i branschen! Han är minst sagt en levande legend och det är en ära för oss att välkomna honom till 

Borlänge! 
 

Den 1 augusti 1963 började den då 15-åriga Jim som tunnbindarlärling hos Bowmore Distillery. Han jobbade 
vidare med att utvecklas inom företaget och lärde sig allt om lagerhusarbete, mältning och mäskning. 1976 

började han som trainee vid Roseburn Bonding Co. Ett stort blending företag som ägdes av Bowmore. Han 

arbetade sig igenom en mängd olika positioner bl.a Distillery Manager, Master Blender samt World Wide Brand 
Promotor.  Han var Bowmore troget i 38 år, ända tills den dagen han fick ett samtal från Gordon Wright. Jim 

fick reda på att ett gäng investerare, bl.a Mark Reyiner, var intresserade att köpa det då sedan 1994 nedlagda 
destilleriet Bruichladdich från Whyte & Mackay. Dom frågade nu Jim om han ville hänga med och bli Master 

Distiller. Jim tackade ja till erbjudandet! 
 

2000 köptes Bruichladdich och synen som mötte de nya ägarna var en katastrof. Det såg ut som en bomb hade 
slagit ned i destilleriet. Under perioden januari – maj 2001 så togs hela destilleriet isär för rengöring, 

upprustning och renovering. All gammal apparatur återanvändes och än idag körs destilleriet helt utan datorer. 
Under de 14 år som Jim jobbade på Bruichladdich så genomgick destilleriet en smått magisk transformation.  

Från några risiga gamla byggnader till idag Islays största arbetsgivare! De lyckades inte bara skapa en 
fantastisk whisky, men också bygga upp ett enormt kultfölje kring destilleriet. 

 
Under denna kväll får du möjlighet att bekanta dig med några riktiga klassiska whiskyn som Jim har varit 

delaktig i att ta fram. Vi kommer att prova allt från helt orökig, fruktig, Bruichladdich till världens mest rökiga 
whisky, Octomore. Cuvee 640 Eroica är en av alla ekexperiment som Jim gjorde hos Bruichladdich där några av 

världens bästa vinfat användes för lagring. Just Cuvee 640 är slutlagrad på brandyfat av limousine-ek. 
 

Jim har utlovat en visuellupplevelse där du kommer att tas med till Islay och uppleva öns fantastiska själ! Och 
vad tyckte Jim av vårt val av whisky: ”The choice of whiskies is excellent!" 

 
Vi tror att intresset är stort inför denna provning och har beslutat att vi ska försöka slå SMADs rekord i antal 

provande! Därför erbjuder vi 220 platser till denna unika provnig som du aldrig kommer att kunna uppleva 
igen! 

 
Provningen leds av: Jim McEwan 

 
Whiskyn vi ska prova är:   Glas Egen 

rank 

Provn. 

rank 
Bowmore 15yo Darkest 15yo 43,0%    

Bruichladdich Islay Barley 2009 - 50,0%    
Bruichladdich Cuvee 640 Eroica 21yo 21yo 46,0%    

Bruichladdich Black Art 4.1, 23yo/1990 23yo 49,2%    
Bruichladdich 25yo/1990 Sherry Cask Edition 25yo 48,1%    

Port Charlotte Islay 2008 - 50,0%    
Octomore 07.1 - 59,5%    

Bruichladdich Scottish Barley, The Classic Laddie - 50,0%    

 
Tid & plats: Lördag den 4/3  kl: 16:00 Domnarvsgården, Borlänge 

 
Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till gast@smad.se Om gästen får plats till 

provningen, meddelas detta via mail. Betalning för gäst skall därefter ske snarast. Provande som uteblir 
och inte avbokar får inte tillbaka avgiften samt att whiskyn anses vara förbrukad. Provningen 

begränsas till 220 deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 
 

Efter provningen serveras: Förrätt: Jordärtkockscappucino. Varmrätt: Stekt gös med fänkål och 
vattenkrassesallad, vitvinssås samt potatispuré. Inkl kaffe och kaka 

                                                                                                                     
Pris medlem: Provning 250:- Provning och mat 530:- (exkl dryck till maten) 

Pris icke medlem: Provning 325:- Provning och mat 605:- (exkl dryck till maten) 

Pris enbart matgäst: 280:-  

 

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2017-02-16. 
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  

 
Jubileumsårets preliminära vårprogram 

2017-03-18 Årsmöte 
2017-04-01 Michael Urquhart - Gordon & MacPhail (årets superprovning) 

2017-04-22 Richard Paterson - Whyte & Mackay 
2017-05-13 Martin Markvardsen - Highland Park 

 

Välkomna önskar styrelsen! 

 
 

mailto:gast@smad.se

