
 

Invigning av Hernö brenneri 
 
Den 7 september invigs Hernö brenneri i Härnösand, världens 
nordligaste och Sveriges enda ginbränneri. Intresset för det nya 
bränneriet i Härnösand är stort världen över och förväntan på den 
första produkten Hernö Artisan Gin : First Craft är stor. 
 
Beställningar av First Craft, en begränsad utgåva av den första destilleringen, strömmar in.  
 
Gin är en spännande produkt som på senare tid blivit allt mer populär, säger Jon Hillgren, VD 
för Hernö brenneri. Whiskymarknaden har på senare år sett många uppstickare och 
nykomlingar. I det avseendet är marknaden för gin lite av en doldis även om den växer med 
cirka 5 procent per år i Sverige och mer än så ibland annat Storbritannien.  
 
Hernö brenneris grundare Jon Hillgren har förutom ett genuint intresse för gin även utbildning 
vid Institute of Brewing and Distilling i London och hos dr. George Dodd, Storbritanniens 
ledande aromaspecialist, verksam vid bland annat University of Warwick och hos ledande gin 
och whiskytillverkare i Storbritannien. 
 
- Vi kommer att skapa ett ekologiskt gin med unik arom som ska tilltala njutare världen över, 
säger Hillgren. Inledningsvis kommer vi att bygga upp marknaden lokalt via Systembolaget 
samt direktförsäljning till utvalda restauranger, men vi ser redan nu intresse från hela världen. 
 
När kan man köpa sin första flaska gin från Hernö Brenneri AB på Systembolaget?  
- Vår första produkt heter Hernö Artisan Gin : First Craft och skapas endast i 2 000 flaskor  
Dessa måste förhandsreserveras och är färdiga för leverans i november månad. 
- Hernö Artisan Gin : The Swedish Gin kommer att finna i hyllan hos Systembolaget i 
Härnösand, Timrå och Birsta i slutet av året. Produkten kommer också att finnas tillgänglig i 
Systembolagets beställningssortiment. 
 
För Jon Hillgren är det en dröm som går i uppfyllelse då bränneriet står färdigt och skapandet 
kommit igång.  
 
Vad är det långsiktiga målet? 
- Vi jobbar intensivt med produktutveckling, säger Jon Hillgren. Efter First Craft och Swedish 
Standard kommer vi att släppa fler unika produkter, både för den svenska och för 
världsmarknaden, men dessa får bli en överraskning. Men vi lovar att det ska vara värt 
tålmodig väntan. Vi går en spännande framtid till mötes, säger Hillgren.  
 
Under invigningen deltar landshövding Bo Källstrand och ordförande för Företagarnas 
riksorganisation Jens Spendrup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inauguration of Hernö Brenneri 
 
On the 7th of September Hernö brenneri is inaugurated in 
Härnösand, the worlds northern-most and the only Swedish gin 
distillery. The interest in the new distillery in Härnösand is great  
worldwide, and so is the eagerness for the first product Hernö Artisan Gin: First Craft. 
 
Orders for First Craft, a limited edition of the first distillation, is pouring in. 
 
- Gin is an exciting product that has recently become increasingly popular, says Jon Hillgren, 
CEO at Hernö brenneri. The whisky market in recent years has seen many newcomers. In this 
sense, the market for gin a bit anonymous, even if it grows by about 5 percent per year in 
Sweden. 
 
Hernö brenneris founder Jon Hillgren has besides a genuine interest in gin also training at the 
Institute of Brewing and Distilling in London and by dr. George Dodd, the UK's leading 
aroma specialist. 
 
- We will create an ecological gin with a unique flavour that will appeal to drink enthusiasts 
worldwide, says Hillgren. Initially we will build the market locally through Systembolaget, 
and by direct sales to selected restaurants, but we are already seeing interest from all over the 
world. 
 
When to buy their first bottle of gin from Hernö brenneri in monopoly?. 
- Our first product is called Hernö Artisan Gin: First Craft and created only in 2 000 bottles, 
these bottles must be pre-reserved and are ready for delivery in November. 
- Hernö Artisan Gin: The Swedish Gin will be found on the shelves at Systembolaget in 
Härnösand, Timrå and Birsta at the end of the year. The product will also be available in 
Systembolaget's ordering catalogue. 
 
For Jon Hillgren it is a dream come true when the distillery is completed and the crafting has 
begun. 
 
What are the long term goal? 
- We work intensely with product development, says Jon Hillgren. After First Craft and 
Swedish Standard, we will release even more unique products, for both the Swedish and the 
world market, but these we will keep as a surprise. But we promise these will be worth 
waiting for. We are looking at a very exciting future, says Hillgren 
 
The County Governor of Västernorrland Bo Källstrand is together with the Chairman of 
Swedish Federation of Business Owners Jens Spendrup taking part in the inauguration.  
 
For additional information, please contact: 
 
Hernö brenneri AB 
Jon Hillgren, CEO. 
Mobil: +46 73 274 44 93 
E-post: jon@herno.se 
 


