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OBAN

Destilleriet Oban grundades 1793 i fiskelägret Oban, som så småningom växte till 

en hel stad med samma namn. Efter hand som åren gick blev destilleriet allt mer 

inklämt bland stadens hus. Men förutom några ägarbyten rullade verksamheten 

på fram till 1890, då anläggningen renoverades och blev det vi i stora drag kan 

se idag. 

Förutom ett produktionsuppehåll under 1930-talet hände det därefter inte så 

mycket förrän 1969, då tiden kom ikapp den orationella verksamheten. Problemet 

var det inklämda läget. Efter en hel del drastiska åtgärder startade produktionen 

igen 1972, men då mältade man exempelvis inte längre sitt eget korn.

Obans whisky fick ett riktigt uppsving 1988 när den hamnade i en av de 

små flaskorna i kartongen ”the Six Classic Malts”, som representant för västra 

högländerna. Sedan dess har många whiskyälskare lärt sig uppskatta Obans 

fruktiga smaker. Smakerna blev knappast sämre 1998, då whiskyn som lagras på 

sherryfat presenterades, samma whisky som vann guld vid International Wines 

and Spirits Competition 2002. Detta var för övrigt det år som Obans vanliga, 

svagt rökiga 14-åring vann silver.

I princip är all dyr whisky billigare hemma på Systembolaget än utomlands, 

inklusive destillerierna i Skottland. Den svenska spritskatten baseras på dryckens 

alkoholhalt, inte på priset som i de flesta andra länder. Därför måste skottarna 

hitta nya grepp för att vi ska köpa så mycket som möjligt på destillerierna. De 

flesta whiskyproducenter löser problemet genom specialbuteljeringar. Men 

Oban har hittat på en egen grej – gravering av flaskorna. För två pund per ord 

kan du få en flaska Oban graverad med ditt eget namn eller något annat viktigt 

budskap. 

Både staden och destilleriet Oban är väl värda ett besök. Obans mältningsgolv 

är numera ett trevligt besökscenter med butik. Efter guidningen för 4 pund får 

du 3 punds rabatt vid köp av en 70 cl flaska. Därmed anser de sluga skottarna 

att guidningen bara har kostat 1 pund. Under turistsäsongen kan det vara lite 

svårt att få tag på lediga hotell eller B & B – boka i god tid.
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Obans 14-åriga whisky 

har en fruktig smak med 

inslag av trä och sälta. 

Den som väljer Distillers 

Edition känner även en 

ton av sherry. Distillers 

Edition vann guld 2002 

vid International Wines 

and Spirits Competition, 

samma år som 14-åringen 

vann silver. Enligt guiden 

är hemligheten bakom 

smaken dels vattenkällan 

Loch Gleann na Bearricdh, 

som även förser staden 

Oban med vatten, dels en 

lättrökt malt, fyra vackra 

jäskar av lärkträ samt 

ganska små kopparpannor.
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FAKTA

ObAn DisTillery

Oban, Argyll 

PA34 5NH

Tel 0044 1631 572 004

www.discovering-distilleries.com/

oban

Öppet Året runt men tiderna varierar 

mycket beroende på årstid. Aktuell 

information finns på hemsidan.

Hitta hit Destilleriet ligger inklämt 

mitt i staden och kan vara svårt att 

hitta när man kör bil. Men om du 

parkerar bilen någonstans i centrum, 

så är det aldrig långt att gå till 

destilleriet.

Turistinfo www.oban.org.uk

Högt över destilleriet 

ligger McCaig’s Tower, 

döpt efter John Stuart 

McCaig, en lokal bankir 

som 1897 började 

bygga ett kombinerat 

konstmuseum och 

monument över sin 

familj. John var en man 

med stora visioner 

och byggde i hårdaste 

granit, med Colosseum 

som inspirationskälla. 

När McCaig dog ville 

ingen slutföra projektet, 

som därför har stått 

halvfärdigt sedan 1902. 

Även disiga dagar är 

utsikten från McCaig’s 

Tower imponerande. Så 

här långt efteråt kan 

det vara lätt att avfärda 

McCaig som en man 

med för lite vett och 

för mycket pengar. Men 

egentligen var det tvärt 

om. John var en stor 

filantrop och bygget var 

tänkt att ge de lokala 

stenarbetarna arbete 

även på vintern då de 

vanligtvis gick arbetslösa.


