OWD - SPEYSIDE 2009
28.05.2009 – 01.06.2009
Dag 1 – Torsdag 28.05.2009
Oslo – Aberdeen – Elgin
Grytidlig start i år. Innsjekk på Gardermoen kl. 06:15 innebar en umenneskelig tidlig start for
horden fra Abildsø, mens omegnen med sin lange erfaring tok det som en mann…
Flyreisen gikk til Aberdeen via Bergen, en kort busstur til Dyce, hvor vi så tok toget videre til
Elgin.
Predicenten og forsyningsministeren hadde i all hemmelighet fått trykket opp egne
klubbtrøyer, som ble ikledd umiddelbart, og en velfortjent skål ble utbrakt for d’herrer så det
var en uniformert gjeng som ankom Elgin.
En kort spasertur fra stasjonen til West End Guest House hvor vi etter planen skulle sjekke
inn omkring kl. 12:00. En utfordring var at vertinnen ikke var hjemme for å ta imot oss. Vi
hadde et hardt program lagt opp hvor det skulle inntas lunsj før omvisning på destilleri, og
hadde ikke tid til å vente. Heldigvis var predicenten løsningsorientert, mye Agile erfaring(?),
så da det dukket opp en gartner ble utfordringen løst ved å plassere all bagasje i «the garden
shed» før vi hastet videre på vår vei.
En kjapp publunsj på vei til Ben Riach ble inntatt, og vel framme fikk ungdommen fra Abildsø
også tid til en liten rast på gresset utenfor destilleriet, før vi startet på omvisningen på Ben
Riach.
Stuart Buchanan gjorde en glimrende jobb og tok oss gjennom destilleriprosessene inkludert
en horisontalsmaking av 5-6 ulike Ben Riach produkter.
Da vi trodde vi var ferdige kom han på at han også representerte Glen Dronach og fant like
godt fram 4-5 ekstra flasker som ble inntatt med velvære.
Det var en godt fornøyd gjeng som slitne returnerte til Elgin sentrum for innsjekk på B&B
Vertinnen, Carol Watt, var også godt fornøyd med sine norske gjester
Middagen ble inntatt ifg planen på Sunning Hill hotell. På hjemveien var det ennå litt liv i de
gamle skrottene, slik at det ble en topptur på Lady Hill for fotografering, før vi inntok
horisontalen, faktisk før skjema

Dag 2 – Fredag 29.05.2009
Elgin – Forres – Inverness – Elgin
Etter en noe urolig natt pga jet leg, også kalt snorking ifg predicenten, så ble vi møtt med en
fantastisk full skotsk frokost kl. 08:00, livet er herlig dere …..
Til stede var også en pensjonert major som viste seg som et meget hyggelig frokostselskap.
En rask spasertur til nærmeste busstopp for busstur til Forres, og Benromach Destilleri.
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Knut fra Cork W&S + Nicole Hizzett G&MacP, hadde organisert en VIP tur for oss, trodde vi.
Det viste seg å være en helt grei standard tur sammen med noen andre, som ble avsluttet
med smaking av 2-3 viskier, deriblant Benromach Organic.
Ferden gikk så videre med buss til Inverness, og forsyningsministeren disket opp med
Mortlach 15 som reisewhisky.
Om det var solstikk eller annet som rammet vår medbrakte fotograf er uvisst, men da vi steg
av bussen i Inverness var det nyinnkjøpte kameraet med dokumentasjon av de første dager,
totalt borte. Mistanken gikk til at det var gjenglemt på bussen, men alle senere henvendelser
har vært negative, så vi får leve med en og en halv dags offisielt udokumenterte aktiviteter.
I strålende sommervær ble det først inntatt en kald drikke i høyden ved borgen med
praktfull utsikt over Inverness, før en bedre lunsj ble konsumert på en italiensk restaurant,
Zizzi Inverness.
TripleX som har en forkjærlighet for engelsk Bitter, prøvde seg på en slik bestilling, men den
italienske kelneren hadde ikke samme innsikt og det endte opp med en Bitter Lemon.
Etter lunsjen var det rolig vandring på begge sider av elven Ness, og ved munningen var det
en lokal piper som opptrådde. Av kuriose, så traff vi også på en som hevdet han var den siste
Livingstone ut fra Rhodesia. Han hadde vært sykepleier i hæren, og var blant de siste
troppene som ble evakuert før Mugabe tok over landet.
Kvelden ble tilbrakt på Hootananny pub, hvor levende musikk med gruppen North Sea Gas
fra Edinburgh sto på programmet. Dette var så vellykket at vi glemte siste tog hjem, og endte
opp med taxi tilbake til Elgin.

Dag 3 – Lørdag 30.05.2009
Elgin – Dufftown – Craigellachie – Elgin
Avslappet morgen da frokosten ikke ble inntatt før kl. 08:30, som vanlig i hyggelige
omgivelser. Majoren var på plass også, og erfaringene fra gårsdagen ble behørig delt.
Dagens rute var med utgangspunkt i Dufftown, så dermed ble det nok en busstur. Etter en
kort runde i The Whisky Shop på Dufftown Square, for ordning av det praktiske ifm senere
omvisning, var det tid for lunsj på «A Taste of Speyside». I kjent stil var det spørsmål om
verten, Sandy Smart, hadde noe whisky til dessert, og da han frambrakte en 44 år gammel
Mortlach fra 1954 til 15 pund per stykk, ble det noen glade ansikter.
Vi var så klar for en omvisning på noen Diago destillerier. Dufftown, Mortlach, Pittyvaich og
Glen Dullan ble besøkt i kjent japansk stil, hurtige omvisninger med buss. Pittyvaich er
nedlagt så her var det bare et varehus tilbake, mens de andre normalt sett ikke er åpne for
publikum, så her var det en spesialvariant med Mike Lord fra The Whisky Shop som omviser
pga avslutningen av «The Spirit of Speyside Whisky Festival».
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På vei til Craigellachie måtte Taxisjåføren levere et kondolansebrev til Joe på Fiddichside Inn,
da hans kone, Dorothy, Scottlands eldste Pubeier, nettopp var død.
Det ble tid til noen whiskyer og i det fine været ble disse inntatt utendørs. To av gutta syntes
at kroppen hadde godt av et lite bad, ja som sagt så gjort.
Det viktigste samtaleemnet i solen var for øvrig terping på hvordan Craigellachie skulle
uttales.
Da tiden ifg vårt oppsatte skjema var der, vandret vi så videre til Highlander Inn og en bedre
middag.
Quaich Bar på Craigellachie Hotel ble så okkupert, og resten av kvelden satt medlemmene og
doserte av sin utømmelige kunnskap om skotsk whisky med hver sin lille brogete gruppe av
mer eller mindre engasjerte bargjester, mens bartenderen hyppig måtte opp på stigen for å
hente fra de øvre hyllene.
Det ble en sen taxi tilbake til Elgin.

Dag 4 – Søndag 31.05.2009
Elgin – Aberlour – Craigellachie – Elgin
En god frokost på B&B, og den sedvanlige oppdateringen av Majoren, ble etterfulgt av en
busstur til Aberlour. Her hadde vi en hyggelig omvisning på Aberlour Distillery med smaking
av vår utmerkede guide Joe fra Canada.
Var også mulig å tappe en Cask Strength på egen flaske, noe som de fleste benyttet seg av.
Ved merkingen var alkoholstyrken tilfeldigvis 59,9% slik at importen til Norge gikk
smertefritt.
Det var så pass hyggelig at når vi etterpå lusket ned til sentrum i bar overkropp, ble vi høflig
anvist til bakgården, aka parkeringsplassen på The Byre like ved Aberlour Filling Station, dog
smakte Fish & Chip utmerket.
Etter lunsj var den en 4 km vandring langs elven ned til Craigellachie, hvor
vanntemperaturen i Spey River innbød til en god avkjøling, selv om korrekt badeantrekk ikke
var medbrakt. Forsyningsministeren hadde sørget for rikelig utvalg av niste som ble inntatt
hovedsakelig ute i Spey.
Fiddichside Inn er noen hundre meter utenfor Craigellachie, lokalisert ved siden av elva
Fiddich, Joe bød på et godt utvalg av skotsk drikke, og de fleste brune varer kostet 2 pund
per stk….
Etter busstur tilbake til Elgin var det klar for turens siste middag på anbefalt Italiensk
restaurant, Mezzo. Maten var dessverre en stor skuffelse og de fleste valgte å ta med seg
doggybag ut fra restauranten, noe som gledet Elgins løse hunder.
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Vi fant ungdomskilden på et lokalt diskotek, og mannen med pungen valgte stadig å
spandere på den yngste delen av klientellet, og ignorerte glatt resten av medlemmene.
Disse fant det da på tide å vandre hjemover. Men da den nevnte mannen med pungen ikke
dukket opp innen rimelig tid, måtte det sendes ut en redningsaksjon for å finne
vedkommende. Dette lykkes, men veien hjemover ble stadig kronet med diverse hinder som
måtte overkommes, så redningsmannen var rimelig sliten når kvelden var omme.

Dag 5 – Mandag 01.06.2009
Elgin – Aberdeen – Oslo
Våknet som vanlig til utmerket frokost på West End i Elgin.
Majoren hadde dessverre sjekket ut, så det ble ingen avskjed med ham.
B&B vertinnen, Carol, tittet blygt vekk da medlemmene forsøkte å vise bildene fra gårdagens
spasertur langs River Spey, ukorrekt badeantrekk var nok årsaken til dette.
Etter frokost ble det pakking og avreise i rask gange til stasjonen.
Tog tilbake til Aberdeen, med en Old Pulteney 8 år som reisedram.
Gikk av på Dyce Jernbanestasjon og ettersom vi hadde forskjøvet tidsplanen litt, hadde vi nå
litt ekstra tid. Denne ble brukt på en utmerket siste lunsj ute på Spider Web Pub før vi tok
bussen til flyplassen i Aberdeen.
Hjemtur via Stavanger, og TripleX, som var bekymret for kvoten sin, feiget ut og testet
tollvesenets nye taxfree automat på flyplassen, tross alt en billig forsikring for å få med en
flaske ekstra inn.
Videre fly til Gardermoen i rute, og etter den sedvanlige tåredryppende avskjeden dro de
fleste samlet hjem til Abildsø / Manglerud mens en stakkar tuslet alene til flytoget for å
komme seg hjem til omegnen.
Og alle var enige om at det hadde vært en fin tur …
TAKK FOR TUREN KARER!

