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DOWANS HOTEL 

NÅGRA MINUTERS BILVÄG utanför den lilla byn 
Aberlour i skotska Speyside ligger Dowans Hotel. 
Högt beläget med magnifik utsikt över skogen och 
dalen ner mot floden Spey.

Det slottsliknande stenhuset byggdes 1888 och var 
fram till Andra världskriget hem åt John Cummings, 
Cardhu-destilleriets dåvarande ägare, och hans familj. 
Från att en tid varit under den brittiska militärens 
administration tjänade huset sedan från 1953 som barn-
hem, och 1967 gjordes det om till hotell och värdshus.

Anrika hotellet har  fått ny kostym
Från ett ingrott och igendammat kråkslott  

– till ett ombonat och fräsch slottshotell med  
lyxiga förtecken. Tack vare den nya ägarfamiljen 

har Dowans Hotel i utkanterna av Aberlour blivit 
ett eftersökt övernattningsalternativ  

för såväl whiskyturister som friluftsfantaster.
TEXT: ANDREAS GRUBE          FOTO: LINUS PETTERSSON 
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Anrika hotellet har  fått ny kostym
De resenärer som besökt hotellet de senaste tio, tjugo 

åren påstår ofta att inget hänt sedan 60-talet – Dowans 
har haft rykte om sig att vara ett nedgånget, skamfilat 
och rent av smutsigt boende. Men familjen Murray, med 
pappa Michael och mamma Marie i spetsen såg poten- 
tialen, både i huset och det fenomenala läget, och år 
2012 bestämde de sig för att köpa stället och ta över 
driften.

– Hela hotellet var övervuxet och ogästvänligt, nästan 
anonymt och hemligt, men de förra ägarna hade ändå 

hyfsad ekonomi i rörelsen trots ganska låg beläggning. 
Tidigare riktade man sig också mest mot friluftsfolk, 
som jägare och fiskare, så vi såg också möjligheten att 
hitta en ny målgrupp i whiskyturisterna, säger Michael 
Murray.

Varken Michael eller Marie har någon bakgrund inom 
hotellnäringen, utan hela projektet grundade sig i en 
önskan att bygga en stabil framtid för de båda döttrarna, 
Stephanie och Lauren. 

– Båda tjejerna jobbade inom hotell och restaurang 

DOWANS HOTEL
Dowans Road, 

Aberlour

Telefon:  
+44 1340 871 488

Hemsida:  
dowanshotel.com

Instagram: 
 @thedowanshotel

Hotellets whisky-
bar The Still, med 
över 500 sorters 
whisky på me nyn.
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, men ingen av dem trivdes särskilt väl där de var, så vi 
tänkte att det ju är bättre om de kan jobba för sig själva än 
för någon annan. Och då slogs entreprenörshjärnan på och 
vi började kolla runt på en massa olika alternativ, totalt 
kanske tio olika ställen i flera olika länder, och när det här 
dök upp fastnade vi ganska snabbt, säger Michael.

Och under de år som gått sedan familjen – The 
Murrays som de kort och gott kallas i trakten – tog 
över har det hänt mycket: Trädgården och fasaden har 
fräschats upp och inuti har hittills 90 procent av alla 
utrymmen totalrenoverats. 19 rum har blivit 16 och 
hotellet har också fått en helt ny bar, The Still, som är 
helt dedikerad åt whisky från hela världen och ståtar 
med en lista med över 500 sorter, såväl rariteter och  
välkända klassiker.

– Det vi är särskilt glada för är att vi inte bara har för-
ändrat hotellet till det yttre, vi har också lyckats förändra 
hela atmosfären här. Numera är det mycket folk från byn 
som kommer hit och äter och tar ett glas, och tillström-
ningen av turister från i stort sett hela världen bara ökar. 
Det är vi otroligt tacksamma för, säger Michael Murray. ■

Högst upp 
Michael Murray 
framför hotellets 
entré, i mitten re-
ceptionens inte-
riör och längst ner 
reporter Andreas 
Grube som njuter 
ett glas öl.

Att börja dricka i
 tidig ålder ökar 

risken för 
alkoholproblem.

BOLD,      
BITTER & 
JUICY.

TWISTED THISTLE ÄR EN 
”JUICY” INDIA PALE ALE FRÅN 

SKOTSKA BELHAVEN. 

MALTSORTERNA PALE OCH 
CRYSTAL GER SMAK AV KNÄCK, 

RÅGBRÖD OCH 
APRIKOS.

HUMLESORTERNA 
CHALLANGER OCH CASCADE 

LEVERERAR DE RÄTTA 
HUMLEAROMERNA. 

HUMLE
Cascade, Challanger

MALT
Pale, Crystal

PRIS: 18,90kr. NR: 1513. 
33CL. 5,6%. IBU: 45.


