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Iain McCallum är född och upp-
vuxen i Glasgow och känner väl de 
bästa uteställena. Följ med till Iains 
Glasgow – för en natt i city och en 
tur på landet.
TexT: Bianca Barck  FoTo: Linus Petterson

GlasGow är skottlands största stad med över en 
miljon invånare, med förorterna. Inne i city bor cirka 
600 000 människor. Staden ligger vid River Clyde och 
har varit en av världens ledande varvsstäder medan den 
idag är en av Storbritanniens viktigaste finansiella cen-
trum. 

Iain McCallum är en äkta »glaswegian«, uppvuxen i 
staden. Han har i princip jobbat på Morrison Bowmore 
sedan han var tonåring och har sällan mycket fritid, men 
icke desto mindre känner han väl till sin stad.

By night

Kvällstid är det främst stadsdelen West End som gäller. 
Här finns de bästa pubarna, barerna och restaurang-
erna enligt Iain. Vi börjar på Sauchiehall Street – en 
av Glasgows största shopping- och affärsgator. Här 
finns även den prisbelönta japanska grillrestaurangen 
Nanakusa. 

– De har den bästa japanska maten jag ätit utanför 
Japan, säger Iain. 

Om du trodde att japansk mat endast innebär sushi, ,

Natt & dag med IaIN



55nummer 2 • 2011  allt om whisky 



56 allt om whisky  nummer 2 • 2011

upplev Gl asGow med iain

tänk om. Här får du svårt att välja, för allt smakar him-
melskt. Inredningen är annorlunda med vitt, grönt, gult 
och blått ljus som dimmas av och på vid sidan av borden. 
Konstigt nog inte ett dugg störande. 

Nanakusa vann Scottish Restaurant Awards 2010 för 
bästa orientaliska restaurang. Två små tips: missa inte 
de saltade gröna sojabönorna eller den friterade krabban 
med mjukt skal och tempurasås!

När du ätit dig mätt är det dags att röra på sig. Iain 
tipsar om puben The Lismore på Dumbarton Road. 
Utsidan är vacker med sin träfasad och sirliga fönster-
målningar. Här kan man insupa det äkta Skottland. 
Väggdekoren är inspirerad av Skottlands historia och 
kultur och hit kommer skottar i olika åldrar för att njuta 
av ölen och whiskyn. The Lismore har över 100 single 
malt whiskys i sitt sortiment. Sitter du tillräckligt länge 
eller ofta har du även chans att höra gallisk live-musik.

På Ashton Lane ligger den trånga och mysiga Jinty 
McGinty’s Bar. Här mixar de irländsk och skotsk kultur 
bland gröna väggar och bås. Iain gillar stället för att det 
verkligen är en riktig, genuin pub. Med fantastisk öl, 
som en riktig pint Guinness.

– Man kan komma hit ensam, det spelar ingen roll. 
Man hittar alltid människor att prata med. 

Glaswegians är ett vänligt folk, säger Iain och ler.
Efter att ha pratat högt hos Jintys är det dags att sikta 

in sig på whisky igen. Iain rekommenderar Òran Mór 
som ligger i en ombyggd kyrka i hörnet av Byres Road 
och Great Western Road. På kvällen lyser blått sken från 
de imponerande kyrkfönstren och skvallrar om att här 
inte längre hålls gudstjänster. I den före detta Kelvinside 
Parish Church huserar två barer, två restauranger, en 

nattklubb och en uthyrningslokal för privata evenemang. 
Òran Mór betyder ungefär »livets melodi« eller »stor 
sång« på galliska.

En av barerna på Òran Mór är en whiskybar. Här 
erbjuder de över 250 malt whiskys. Ställ dig i baren, 
beundra de färgglada kyrkfönstren och beställ sedan 
något gott från de vackra whiskyfaten bakom baren.

Känner du för att avsluta kvällen med en riktigt 
god cocktail tipsar Iain om baren Blue Dog på West 
George Street. De kallar sig själva en »ikonisk men 
ändå avslappnad jazzbar för sena nätter«. Innanför den 

nattlivet är en historia 
i sig. iain Mccallum 
tog med allt om 
Whisky på en spän-
nande kvällstur i 
glasgow. Òran Mór är 
en välbesökt »kyrka« 
med fantastisk atmos-
fär. cocktails är dock 
något som ska testas 
på baren Blue Dog. 

,
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blålysande fasaden spelar en pianist medan publiken blir 
mer och mer högljudd. Det är en ganska liten bar men 
personalen kan sina drinkar. Varför inte en testa »Spruce 
Moose« med Rittenhouse Rye Whiskey, Calvados Apple 
Brandy, Maple Syrup and Orange Bitters på nattkvisten?

– Enligt mig gör de stans bästa cocktails, och de har en 
skön stämning. Personalen är alltid trevlig, säger Iain.

By Day

Finns det tid över nästa dag så passa på att ta en halv-
dagstur ut till sjöarna och bergen – det är makalöst vack-
ert. Iain hoppar in i bilen och tar vägen mot Alexandria. 
Gröna fält och böljande kullar susar förbi. Efter en stund 
börjar små, låga stenhus dyka upp längs vägen. Det är 
byn Luss vid Loch Lomond.  Sjön är vacker som en 
dag, bergen speglar sig i den stilla vattenytan och byn 
är idyllisk som få. Några barn och hundar springer längs 
stranden och jagar varandra och skatter som snäckor och 
stenar. 

Längs slingrande vägar går färden vidare. En häf-

Vägen är enastående upp 
mot invereray. Väl där kan 
man besöka butiken Loch 
Fyne Whiskies. här kan 
man finna både en och 
annan trevlig whisky att 
köpa hem till samlingen. 

,
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, tig viadukt med järnväg går över landskapet och Iain 
berättar att den finns med i Harry Potter-filmerna som 
»Hogwarts Express« – det magiska tåget. Iain kör lite 
långsammare och pekar mot vattnet vid nästa sjö.

– Om man campar här kan man leva på de musslor 
och andra skaldjur man hittar vid stranden. Så rikt är 
vattnet.

Visst är Skottland ett fisk- och skaldjursland, vilket 
kommer att märkas än mer. Vill du ha ytterligare en 
vacker paus så stanna till vid Argyll Forest Park. Iain 

påpekar att den dramatiska 
skillnaden mellan låg- och hög-
landet märks tydligt här. Gröna 
dalar möter både karga och 
lummiga berg, precis under 
molnen. Vid infarten kommer 
en gammal blå Bugatti faran-
des med två gubbar i tweed-
keps. Nerför bergen forsar små 

bäckar med ett bubblande, porlande ljud.
Iain kör vidare mot Inveraray, över berg, dalar och runt 

sjöar. Stenmurar slingrar sig över hedarna bredvid och 
landskapet känns som en filmkuliss.

– Här spelade de in filmen Braveheart, säger Iain. Där 
uppe vid utkiksplatsen utspelar sig scenen med farbror 
Argyle och barnet. Kommer ni ihåg? frågar Iain och 
pekar upp mot berget. 

Mel Gibson spelar William Wallace i filmen från 1995. 
Där enar han 1200-talets skottar mot Storbritanniens 
styre. 

– Hertigen av Argyll bor faktiskt i Inveraray Castle där 
borta, säger Iain och nickar mot ett grått sagoslott med 
tinnar och torn.

Har du tid, ta en avstickare till slottet. Här finns vack-

» Skaldjuren är helt fantastiska, det 
här är paradiset för mig, säger Iain och 
hugger in på sin tallrik med kräftor, 
räkor, krabba och musslor.«

Den idylliske byn Luss 
vid sjön Loch Lomond 
är fantastisk för dag-
liga turer. hit kommer 
gammal som ung för 
att förföras av den 
vackra naturen, de 
charmiga husen och  
kanske en glass på 
stranden. 

ra trädgårdar, flera terum och presentbutik, för att inte 
tala om byggnaden i sig. Invereray Castle fanns redan 
på 1400-talet men slottet av idag byggdes 1746. Numera 
har hertigen av Argyll och klanen Campbell sitt hem här.

 Vid slutet av färden hamnar vi i byn Inveraray. Vita 
rappade hus bländar i solen. Titta in i whiskybutiken 
Loch Fyne Whiskies för att köpa några dryckessouve-
nirer och hälsa på den trevliga ägaren med rosiga kinder 
och slarvigt knuten slips. Längs den lilla byns shop-
pinggata finns även en gammaldags godisbutik värd ett 
besök. Och har du blivit hungrig är fish and chips på 
kajen ett hett tips.

På vägen hem gör vi vårt sista stopp. Det är Loch 
Fyne Oyster Bar precis vid vattnet som Iain rekom-
menderar. En av dagens specialiteter är en halv hummer 
med vitlök.

– Skaldjuren är helt fantastiska, det här är paradiset 
för mig, säger Iain och hugger in på sin tallrik med 
kräftor, räkor, krabba och musslor.

Inne på Oyster Bar känns det enkelt och trevligt. 
På ena väggen hänger en skylt med den galliska tex-
ten »Nach urramach an cuan« – ungefär »Hur värdigt 
havet är att ära«. ■
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Alkohol i samband 
med arbete ökar 

risken för olyckor.

»Ett gott öl 
bygger på de 
bästa råvarorna. 
Som brygg-
mästare är jag 
engagerad i 
hela processen. 

Jag provsmakar alla 
råvaror, jag smakar på 
vörten, det fermenterade 
ölet, det lagrade ölet och 
slut ligen testar 
jag upptappat 
öl. Det är 
därför det 
här ölet bär 
mitt namn.«

Bryggmästare 
Lennarth Anemyr

Bryggmästare 
Lennarth Anemyr
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På väg åter mot 
glasgow efter inveraray 
är det ett måste att 
stanna till på Loch
Fyne oyster Bar pre-
cis vid vattnet som 
iain rekommenderar. 
restaurangen ser simpel 
ut på många vis men 
rätterna är allt annat än 
simpla. sjöns alla läcker-
heter kan här intagas så 
ta tid på er när ni stan-
nar till för en sen lunch. 


