
Bowmore - Bow•moor 

 

Snabbfakta  

Grundat: 

1779  

 

Land: 

Skottland  

 

Region: 

Islay  

 

Ägare: 

Morrison Bowmore (Suntory)  

 

Kapacitet: 

2 000 000 liter per år 

 

Aktivt: 

Ja  

 

Besökscentra: 

Ja  

 

Grannar: 

Bruichladdich (4.6 km), Kilchoman (8.0 km), Port Ellen (15.0 km) 

 

Adress: 

School Street, Bowmore, Islay, Argyll PA43 7GS 

 

Telefon: 

01496 810441 

 

GPS position: 

55.75755, -6.28939 

 

Webbsida: 

www.bowmore.com 

http://www.whiskyforum.se/destillerier/bruichladdich
http://www.whiskyforum.se/destillerier/kilchoman
http://www.whiskyforum.se/destillerier/port-ellen
http://www.bowmore.com/
http://www.whiskyforum.se/default.aspx?PageID=94&Do=DISTILLERY_CROSSEARCH&SearchKey=founded&SearchValue=1779
http://www.whiskyforum.se/default.aspx?PageID=94&Do=DISTILLERY_CROSSEARCH&SearchKey=country&SearchValue=1
http://www.whiskyforum.se/default.aspx?PageID=94&Do=DISTILLERY_CROSSEARCH&SearchKey=region&SearchValue=5
http://www.whiskyforum.se/default.aspx?PageID=94&Do=DISTILLERY_CROSSEARCH&SearchKey=ownerid&SearchValue=27
http://www.whiskyforum.se/default.aspx?PageID=94&Do=DISTILLERY_CROSSEARCH&SearchKey=active&SearchValue=1
http://www.whiskyforum.se/default.aspx?PageID=94&Do=DISTILLERY_CROSSEARCH&SearchKey=visitorcenter&SearchValue=1


 

SMWS kod: 

3 

 

 

Om Bowmore 

Bowmore är åtta på listan över världens mest sålda single malts men bara tvåa på Islay efter Laphroaig. Det 

handlar alltså om rökig whisky men inte på samma nivå som Laphroaig, Lagavulin och Ardbeg. Bowmores 

sortiment är stort, minst 10 olika buteljeringar i sitt standardsortiment varav hälften är reserverade för Duty 

Free, en marknad som ägarna satsar stort på. Dessutom släpps då och då extremt dyra specialbuteljeringar 

som t ex de tre Black, Gold och White Bowmore från slutet av 2000-talet. Så mycket som 40% av det korn 

de behöver för produktionen mältas på plats. 

 

Smakprofil 

Rökighet 

Sötma 

Fyllighet 

 

Gillar du Bowmore? 

Klicka då här för att söka efter andra destillerier med en liknande 

smakprofil 
BETA

 

Smakprofilen ovan är baserad på standardbuteljeringen Bowmore 12 år. 

 

Buteljeringar 

Bowmore 12 Years - 40%, Systembolaget art nr 433 

Bowmore Darkest 15 Years - 43%, Systembolaget art nr 465 

 

Historik 

1779 - Bowmore Distillery grundas av John Simpson och är därigenom det äldsta destilleriet på Islay. 

1837 - Destilleriet säljs till James och William Mutter från Glasgow. 

1892 - 
Efter ombyggnad säljs destilleriet till Bowmore Distillery Company Ltd, ett konsortium bestående av 

engelska affärsmän. 

1925 - J. B. Sheriff and Company tar över. 

1929 - Distillers Company Limited (DCL) blir nya ägare. 

1950 - William Grigor & Son tar över. 

1963 - Stanley P. Morrison köper destilleriet för 117,000 pund och bildar Morrison Bowmore Distillers Ltd. 

1989 - Japanska Suntory köper 35% av Morrison Bowmore. 

1993 - Den legendariska Black Bowmore lanseras. Ytterligare två versioner släpps 1994 och 1995. 

1994 - Suntory kontrollerar hela Morrison Bowmore. 

1996 - En Bowmore från 1957 (38 år) buteljeras med en alkoholhalt av 40.1% men släpps inte förrän 2000. 

1999 - Bowmore Darkest med tre års finish på Olorosofat lanseras. Dessutom släpps en Claret cask strength. 

2000 - Bowmore Dusk med två års finish på Bordeauxfat lanseras. 

2001 - Bowmore Dawn med två års finish på portfat släpps. 

2002 - En 37-årig Bowmore från 1964 med en lagring på fino sherryfat lanseras. 

2003 - 
Ytterligare två versioner kompletterar den fattrilogi som startade med 1964 Fino - 1964 Bourbon och 

1964 Oloroso. 

2004 - 
Morrison Bowmore köper en av de största samlingarna av Bowmore Single Malt av den private 

samlaren Hans Sommer. 

2005 - Bowmore 1989 Bourbon (16 år) och 1971 (34 år) lanseras. 

2006 - Bowmore 1990 Oloroso (16 år) och 1968 (37 år) lanseras. Ett nytt, utbyggt besökscenter öppnas. 

http://www.whiskyforum.se/default.aspx?PageID=94&Do=DISTILLERY_PROFILESEARCH&ProfileValue=9,6,8&ppt=0&ppw=t
http://www.whiskyforum.se/default.aspx?PageID=94&Do=DISTILLERY_PROFILESEARCH&ProfileValue=9,6,8&ppt=0&ppw=t
http://www.systembolaget.se/433
http://www.systembolaget.se/465
http://www.whiskyforum.se/images/DistilleryBottlings/large/bowmore_large.png


2007 - 
Dusk och Dawn utgår ur sortimentet och en 18-åring introduceras. Nya förpackningar för samtliga 

sorter. 1991 (16 år) Port och Black Bowmore lanseras. 

2008 - White Bowmore och en 1992 Vintage med Bourdeaux finish släpps. 

2009 - Gold Bowmore, Maltmen´s Selection, Laimrig och Bowmore Tempest lanseras. 

2010 - En 40-åring och Vintage 1981 släpps. 

2011 - Vintage 1982 och nya versioner av Tempest och Laimrig lanseras. 

2012 - 100 Degrees Proof, Springtide och Vintage 1983 släpps på tax free marknaden. 

2013 - The Devil´s Casks, en 23 år Port Cask Matured och Vintage 1984 lanseras. 

 
 



Legendernas Bowmore 

Av David Mortimer-Hawkins | Publicerad 2009-03-05 Allt om Whisky 

 

Att whisky skulle vara djävulens dryck kan man nog tacka Bowmore för. Stadens 
karaktäristiska kyrka som tronar högst upp över Islays huvudstad byggdes enligt legenden 
rund så djävulen inte skulle ha något hörn att gömma sig bakom. Samma legend säger att 
djävulen blev bortjagad från kyrkan till en plats där han trivdes mycket bättre: destilleriet 
längst ner på samma gata.  
Bowmore tillhör de äldsta destillerierna i Skottland (definitivt det äldsta på Islay) med sitt 
födelseår runt 1779. En mångsysslare vid namn David Simson hade insett fördelarna med 
att inte behöva betala maltskatt på Islay, resultatet av en miss i planeringen från 
skatteverkets sida. 
Simson lade grunden till destilleriet och drev det under några år innan hans familj sålde 
alltihop till William och James Mutter 1837. Dessa herrar höjde blickarna och såg större 
möjligheter till export och handel än de tidigare ägarna, och det var under familjen Mutters 
vingar som Bowmore började ta fart internationellt. 

 
Destilleriet bytte ägare ett par gånger till innan det 1963 köptes av Stanley P. Morrison Ltd. 
Nu började det satsas ordentligt på Bowmore. I ett första skede totalrenoverades 
destilleriet, och antalet pannor utökades till fyra stycken, för att kunna möta den allt större 
efterfrågan från såväl Storbritannien som utlandet. 
De nya ägarna visade sig också vara sanna visionärer (eller marknadsföringsgenier, 
beroende på hur man ser det), de insåg nämligen värdet av att öppna destilleriet för 
besökare. Det här var på 1960-talet, långt innan whiskyboomen vi ser idag och ett par 
decennier från det snudd på självklara att ett destilleri ska ha ett besökscentrum. 
Succén dröjde inte länge, och snart var ett besök i staden Bowmore inte komplett utan en 
visit till destilleriet. Det visionära anslaget höll i sig när man lät bygga om ett gammalt lager 
till kommunalt badhus och i god klimatvärnande anda lät uppvärmningen skötas av 
överskottsvärmen från destilleringen. Japanska Suntory köpte sedermera in sig i Morrison 
Bowmore innan de tog över företaget helt 1994. 

Liten rökighet för en Islay 
Whiskyn som kokas nere i bukten vid Loch Indaal är inte lika rökig som grannarna (nåja, det 
är en någorlunda liten ö) Ardbeg och Laphroaig eldar fram. Medan deras malt har en 
fenolhalt på runt 40–50 ppm ligger Bowmore på runt hälften (cirka 20–25 ppm), vilket gör 

http://www.alltomwhisky.se/author/david-mortimer-hawkins/
http://alltomwhisky.se/wp-content/uploads/distillery-1.jpg


att den, åtminstone vad rökigheten anbelangar, har närmare släktskap med till exempel 
Talisker och Springbank än sina Islaybröder. 

 
Vid ett besök på destilleriet i hamnen slås man av att – även här i likhet med Springbank – 
Bowmore är ett av få destillerier som fortfarande mältar sitt korn själva. De tre golv som 
finns på plats står för ungefär 35% av det mältade korn man behöver, resten tas från Port 
Ellen Maltings. På destilleriet finns också sex stora jäskar i trä. 
Under en våg av renoveringsiver bytte man ut de gamla jäskaren mot rostfria stål-varianter, 
men kom fram till att det inte blev lika bra resultat. Då ersatte man dem helt sonika med 
träkar enligt den gamla modellen. 
Allt vatten som går åt i produktionen, såväl till mältning, mäskning, destillering och kylning 
tas från floden Laggan, som är den största på Islay och levererar ett torvigt vatten. 
Bowmore har en egen 14 km lång förgrening som dikats ur och leder fram till destilleriet. 
Legenden (jodå, det finns gott om sådana på Islay) säger att det var en skräddare som ritade 
färdvägen och inspirerades av vattendroppar som rann längs en vaxad tråd. 
Det vatten som kanske mest spelar in i Bowmores tillkomst är dock, om man ska tro en 
legend (och vid det här laget vet ni att man ska tro på Islay-legender), havsvattnet som slår 
in över Warehouse 1, byggd rakt ner mot Loch Indaal. Härifrån sägs Bowmore få sitt marina 
anslag, och de klassiska Islay-tonerna i whiskyn sägs ha havet att tacka för sältan, tången 
och tjärigheten (även om det finns andra Islay-malter där dessa drag är mer påtagliga). 

Tonvikten på single malt 
Bowmore var också tidigt ute med att profilera sin whisky som en single-malt snarare än 
leverans av stora mängder till blendindustrin. Whiskyn finns i och för sig representerad i 
blends som Rob Roy, Islay Legend och Black Bottle men det är som single-malt Bowmore är 
mest känd. En av anledningarna att det förhåller sig så är att man tidigt marknadsförde ett 
större antal årgångar och tappningar än andra destillerier. 
Morrison Bowmore insåg vikten av att ha en bred produktlinje och lanserade även sina 
tappningar med namn förutom årgångarna. Den tappning som närmast kan betraktas som 
en »standard-Bowmore« heter passande nog Legend, och består av cirka 70% whisky som 
mognat i ex- bourbonfat, och 30% i refill-sherryfat. Surf, Enigma och Mariner var tidigare 
allmänt tillgängliga men utan åldersbenämning. Numera finns de bara i tax-freesortimentet 
och har fått åldern utskriven i vissa fall. 
Under 2006 gjorde man en total översyn av linjen och kuperade kortleken rejält. Ny 
formgivning på flaskorna och ett mindre antal buteljeringar i standard-sortimentet blev en 
tydlig markering mot att man inte ger sig in i lågpriskriget. 

http://alltomwhisky.se/wp-content/uploads/motljus.jpg


För oss svenskar med Systembolaget som enda affär kan det måhända te sig märkligt, men i 
till exempel Storbritannien där det råder strid på kniven om hyllplats i de livsviktiga 
stormarknaderna, har många tidigare starka varumärken varit tvungna att närmast 
devalvera sig för att överhuvudtaget komma in i butikerna. 

Parfym och rara droppar 
Under slutet av 1990-talet och runt millennieskiftet var Bowmore också ett av de första 
destillerier att drabbas av den nya kraft internet innebar. Plötsligt dök det upp inlägg på 
forum och bbs:er där vissa maltfans började klaga på bismaker av parfym (som därtill 
specifierades på ett allt annat än smickrande vis). Morrison-Bowmore slog tillbaka mot 
ryktena med bestämdhet, och det gick så långt att man i ett tidigt skede hotade med 
rättsliga åtgärder. Dock gick det aldrig så långt. 
Bland skribenterna gick diskussionerna högljutt och åsikterna isär om det verkligen fanns 
någon sådan bismak, men debatten ebbade ut då nya tappningar kom där man bestämt 
kunde avfärda misstanken om någon parfymton. 

 
Oavsett diskussioner som dessa har inriktningen på single malts också inneburit att 
Bowmore alltid värderats oerhört högt på samlarmarknaden. Många är historierna om olika 
flaskor som sålts för hisnande summor på auktioner världen över. Så pass stor är Bowmores 
ryktbarhet att man i Kanada fick inbrott i en spritbutik i Edmonton. Inget stals förutom en 
flaska Bowmore 40 yo – en av totalt 294 buteljerade, värderad till 8 000 usd. 
Tjuvarna hade uppenbarligen ett visst hum om vad de stal, då de inte försökte sälja flaskan 
vidare – istället hörde de av sig till butiken och erbjöd sig att återlämna whiskyn mot en 
lösensumma om 2500 usd! Historien förtäljer dock inte om affären återköpte sin 
Bowmore…2004 köpte dock destilleriet närmare 200 flaskor från den privata samlaren Hans 
Sommer i ett led att få bra överblick över utgångna och svåråtkomliga gamla buteljeringar 
de inte redan hade i sin ägo. 

Bowmore black & white 
Mest mytomspunnen av alla Bowmore-utgåvor och definitivt aspirant på titeln »dyraste nya 
orginalbuteljering« är dock Black Bowmore. Första gången den såg dagens ljus var 1993 och 
kostade runt 100 pund. Den senaste tappningen av den sherrylagrade flaskan buteljerad 
1964 släpptes i höstas och du får spendera 25 000 kronor på systembolaget om du vill ha en 
flaska. Samtidigt lanserades även en bourbonfatslagrad tappning från samma årgång, kallad 
White Bowmore och den tingar ett par tusen därtill. 
Om det är djävulen som även håller i prissättningen, nu när han inte kan gömma sig i 
Bowmores kyrka, låter vi vara osagt, men helt säkert håller han nog med skotske författaren 
Iain Banks: »If you can’t find a Bowmore to fall in love with, you may have to consider very 
seriously the possibility that you’re wasting your money drinking whisky at all.« 
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Bowmore small
batch
Small Batch är unik i sitt sätt att mogna.Hälften
på first fill-bourbonfat och andra hälften på
second fill-bourbonfat. First fill-fatet ger en
sötma och kryddighet medan second fill-fatet
adderar fruktighet och sälta. Tillsammans skapar
de två satserna Bowmores mest mångfacetterade
single malt-whiskys någonsin.

”Idén till Small Batch föddes under en middag
när en vän bad mig beskriva Islays och Bowmores
whiskys karaktär. När jag började beskriva
smakerna och dofterna som förenar dem insåg
jag att de borde kombineras. I en whisky. Small
Batch var född.” säger Bowmores Master Blender
Rachel Barrie.

Ursprung Islay, Skottland

Smak En smak som karaktäriseras av citrys, vanilj, sälta
och kokosflingor. En eftersmak som domineras av rökighet,
bourbonvanilj och lime.

Färg Varmt gyllene

Doft Vanilj, torvrök, hav, honung och kanel.

Serveras till Som digestif

Artikelnummer 85090

Alkoholhalt 40%

Pris 389kr



Bowmore 12yo
Väster om Glasgow, längst ut i havsbandet ligger
den välkända whisky-ön Islay. Med åtta
destillerier är ön känd för sina rökiga, smakrika
whiskys som av kännare anses som den ultimata
whiskysmaken. Nere vid havet i Loch Indaal
ligger öns huvudort Bowmore, och här ligger även
öns äldsta (lagliga) bränneri, grundat 1779 av
David Simpson. Men det var på 1840-talet som
affärerna tog fart när Mutters från Glasgow köpte
Bowmore och började exportera whiskyn.

En komplex men ändå perfekt balanserad,
reflekterar denna whisky råessensen av
Bowmore, dundrande vågor, vindpinat landskap
och generationer av traditioner.

Ursprung Islay, Skottland

Smak Söt ljunghonung tillsammans med en mjuk rökighet.

Färg Varm bärnsten

Doft Diskret doft av honung och citron, balanserat med
torvig rökighet.

Serveras till Som Avec

Artikelnummer 433

Alkoholhalt 40%

Pris 419kr



Bowmore Darkest
15yo
Väster om Glasgow, längst ut i havsbandet ligger
den välkända whisky-ön Islay. Med åtta
destillerier är ön känd för sina rökiga, smakrika
whiskys som av kännare anses som den ultimata
whiskysmaken. Bowmore, som även är namnet
på öns största stad, grundades redan 1779.

Det är ett av de sista destillerierna där man
fortfarande använder sig av golvmältning. Drygt
40 % av all malt i produktionen mältas här och
röks till en nivå på ca 20 ppm. Vilket ger en
medelrökig whisky, inte helt typiskt för rökens
hemvist Islay. Övrig malt tas från Port Ellen
Maltings på Islay. Vid Loch Indaals strandkant
ligger lagerhusen, en stor del av hemligheten
bakom whiskyns havssälta.

Bowmore Darkest 15 Y.O har lagrats i 15 år på ex-
bourbonfat innan man slutlagrat den på sherryfat
av Olorosotypen.

Ursprung Islay, Skottland

Smak Med toner av cederträ tillsammans med rik
sirapskola.

Färg Sirapsfärgad mörk bärnsten.

Serveras till Som digestif.

Artikelnummer 465

Alkoholhalt 43%

Pris 529kr



Bowmore 18yo
Väster om Glasgow, längst ut i havsbandet ligger
den välkända whisky-ön Islay. Med åtta
destillerier är ön känd för sina rökiga, smakrika
whiskys som av kännare anses som den ultimata
whiskysmaken. Bowmore, som även är namnet
på öns största stad, grundades redan 1779.

Det är ett av de sista destillerierna där man
fortfarande använder sig av golvmältning. Drygt
40 % av all malt i produktionen mältas här och
röks till en nivå på ca 20 ppm. Vilket ger en
medelrökig whisky, inte helt typiskt för rökens
hemvist Islay). Övrig malt tas från Port Ellen
Maltings på Islay. Vid Loch Indaals strandkant
ligger lagerhusen, en stor del av hemligheten
bakom whiskyns havssälta. 

Bowmore 18 Y.O är till övervägande del lagrad på
Oloroso och Fino Oloroso sherryfat.

Ursprung Islay, Skottland

Smak Mjuka toner av frukt och choklad balanserad med en
lätt rökighet ger en väldigt komplex whisky.

Färg Fyllig mahogny

Doft Klassisk Bowmore rökighet, perfekt balanserad med
krämig karamell, choklad och mogna fruktaromer.

Serveras till Som digestif

Artikelnummer 80026

Alkoholhalt 43%

Pris 799kr
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