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Pressmeddelande 2012-04-18 

Tullamore Dew återvänder hem - efter 60 år återuppstår 

whiskeyproduktionen i Tullamore 

 

William Grant & Sons, ägare till den irländska whiskeyn Tullamore Dew, meddelar att de kommer att 

investera i ett nytt, modernt destilleri i just staden Tullamore. Investeringen innebär att 

whiskeyproduktionen förs tillbaka till Tullamore för första gången sedan det ursprungliga destilleriet 

stängdes 1954. Investeringen på 35 miljoner Euro kommer uppfylla de långsiktiga produktionskrav 

som finns för Tullamore Dew, världens näst största irländska whiskeyvarumärke.  

- Destilleriet kommer att kombinera en traditionell destilleringspraxis med det allra senaste 

inom modern teknik. Med tillgång till naturligt källvatten från närliggande bergen Slieve 

Bloom är läget är perfekt för den trippeldestillering som Tullamore Dew använder sig av, 

säger Oskar J-T Holm, Trade Marketing Brand Manager i Sverige för William Grant & Sons.  

William Grant & Sons är i slutskedet av förhandlingarna om uppköp av 58 tunnland vid Clonminch i 

utkanten av Tullamore. Arbetet med det nya destilleriet kommer att påbörjas senare i år under 

förutsättning att bygglov beviljas. Whiskeyn kommer att fortsätta buteljeras på sin nuvarande 

anläggning i Clonmel.  

Staden Tullamores historia är präglad av whiskey, 1893 skapade Daniel E Williams varumärket 

Tullamore Dew och i samband med detta fick staden elektricitet och telefoner.   

- På 1800-talet fanns det hundratals destillerier utspridda över landet.  Det planerade 

destilleriet upprättar både ett fysiskt och ett känslomässigt hem för varumärket. Jag är säker 

på att Daniel E Williams, vars namn whiskeyn bär, skulle vara stolt över att 

whiskeyproduktionen återupptas i staden som han älskade, fortsätter Oskar J-T Holm. 

För mer information, vänligen kontakta 

Susanne Johansson, presskontakt 
Edelman Stockholm 
Tel: +46 (0) 733 842 507 
E- mail: susanne.johansson@edelman.com 
 
 
 
Om William Grant & Sons  

mailto:susanne.johansson@edelman.com


 

 
2 

 
William Grant & Sons är en oberoende familjeägd dryckeskoncern grundat av William Grant 1886. 
Idag drivs företaget av den femte generationen Grant och destillerar några av världens ledande 
spritsorter t.ex. Glenfiddich®, The Balvenie® Scotch Grant’s® Hendrick’s® Gin, Sailor Jerry®, Milagro® 
Tequila och Tullamore Dew. 
 


