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På vore caribiske rundtur er
vi nu kommet til Barbados
og det efterhånden meget
”hypede” Foursquare Rum
Distillery. Vi er privilegeret i at
få selveste direktøren Richard
Seale som turguide.

VED INGVAR ”ROM THOMSEN” - WWW.ROMTHOMSEN.DK
Barbados er en lille grøn ø, lidt mindre end Bornholm, men med ca. 7 gange
så mange indbyggere, næsten 300.000. Øen har oprindeligt fået navnet Los
Barbados (de skæggede) efter de skæglignende luftrødder på figentræet, som
stod langs kysterne. Det var portugiserne, der gav den navnet på
en tur i 1536 mod Brasilien. Nogle mener, at Barbados er
”rommens vugge”, og at de som det første sted
begyndte at lave rom i 1640.

Der var mange destillerier dengang, sukkerproduktionen var landets
største indtægt. Nu er der kun 4 tilbage: Foursquare, West Indies Rum
Distillery (WIRD), Mount Gay og St. Nicholas Abby.

DE HISTORISKE RØDDER
Foursquare daterer sig mange hundrede år tilbage i Barbados sukker- og
romtradition. Oprindeligt grundlagt som en sukkerplantage i 1636, og
med på noderne da romproduktionen startede i 1600-tallet. Det gamle
”still house”, bygget i 1737 af store koral-kalksten, som rummede de
første destillationskedler, menes at være de ældste bevarede bygninger,
som uafbrudt har været anvendt til romproduktion. Navnet Foursquare
(firkant på dansk) stammer fra en stor firkantet dam, der findes på
området. Plantagen og romfabrikken var i drift, indtil den i 1984 stoppede
på grund af svære tider i sukkerproduktionen.
I juli 1993 købte familien Seale fabrikken og arealet af Alleyne Arthur
sammen med et stort lager af rom. Stedet var også kendt som ”Hopefield
Sugar Plantation”. Sammen med købet fulgte flere meget populære
rommærker som Old Brigand og Doorleys. Familien Seale, som købte
stedet, har siden 1820 været aktive i rombranchen. Indtil de købte
destilleriet, var det primært som romkøbmænd. Siden 1909 havde de købt
det meste rom hos det største Barbados romdestilleri ”The West Indies
Rum Distillery”.
Købet af Hopefield Sugar Plantation/Foursquare i 1993
markerede et stort spring for R.L Seale firmaet med faderen
Clarence (3. generation) og sønnen Richard i spidsen. De
havde samtidigt købt et meget stort lager af rom, som gjorde
det muligt at sende rom på markedet, samtidig med at de
byggede en ny fabrik.
De besluttede sig for at tage et stort skridt ind i
fremtiden ved at bestille den mest miljøvenlige
romfabrik i verden. Seale indgik en kontrakt
med et nystartet italiensk firma, Green
Engineering, som skulle levere hele
anlægget (melassehåndtering,
gæringsanlæg, Pot still og
kolonneanlæg samt fyldeog tappeanlæg).

FIRE
romnørder
på tur
Vi var af sted i 14 dage
og besøgte 10 destillerier.

JOHN GIBBONS

Fra USA, men bor i Malmø.
International romdommer i flere år.

JOHNNY DREJER

International romdommer i flere
år og kendt for måling af sukker i
rom. Fotograf for W& R magasinet
i flere år.

ANDERS SKOTLANDER

Producent af Skotlander dansk rom.

INGVAR ”ROM THOMSEN”

Romforedragsholder. International
romdommer i flere år og skribent på
W& R magasinet siden starten.
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Det nyeste skud på stammen i familien Seale, sønnen
Richard, arbejdede tæt sammen med Green Engineering om
at få et anlæg, der kan producere høj klasse rom og samtidig
leve op til firmaets nye motto: ”We are an environmentally
friendly facility, and proud of it!” (Vi er et miljøvenligt sted,
og stolt af det).
En anden vigtig faktor var, at den nye romfabrik skulle
kunne levere de i forvejen kendte, gamle rommærker, så
destilleringen og lagringen skulle kunne justeres, så den både
passede til fortiden og fremtidens rom.
Fabrikken og den omkringliggende park blev indviet den 30.
november 1996 af Barbados vice statsminister.

”GØR DET SELV” TOUR
Foursquare er indrettet med skilte og forklaringer, så man
faktisk selv kan lave et destilleribesøg uden en guide, men
vi 4 romnørder har masser af spørgsmål, så det er godt, vi
har Richard med. Han er imidlertid ikke vant til at få flere
hundrede mærkelige spørgsmål, så flere gange må vi råbe
ham tilbage for at få lidt flere forklaringer.
Hovedproduktionen af rom foregår på et
kolonnedestillations-anlæg med 3 kolonner (flere detaljer
følger senere). Det kører 24 timer i døgnet, 10 dage af gangen.
Så holdes et kort stop på 4 dage, hvor der gennemføres en
lettere rensning af kolonnen, og efter 4 – 6 ugers drift laves
der et større vedligeholdelsesstop.

KVALITET, KVALITET, KVALITET!
Vi går først ud og ser på gæringsanlægget. Foursquare laver,
som de to andre store Barbados destillerier, rom på basis
af melasse. Melassen købes ind i fællesskab via et statsligt
indkøbsselskab. 10- 20% kommer fra Barbados, og resten
kommer fortrinsvis fra Guyana.
Vi går hen til området, hvor gæringen foregår; normalt
et ret beskidt sted, hvor der spildes lidt melasse eller lidt
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sukkerrørsvin, men de lyse fliser på gulvet er rene som et
nyvasket køkkengulv.
Richard fortæller, at de har prøvet sig frem med forskellige
gærtyper, men er endt med en type, som de køber i Sydafrika.
Først opformeres gæren, så der er en meget stor aktivitet i
de enkelte gærceller. Det er en hemmelig opskrift, de har
anvendt siden 2010. Gæren opformeres i særlige kar, og når
den er på sit højeste, overføres ¾ af indholdet til en 40.000
liter gæringstank. Den sidste ¼ bliver i opformeringen
og vokser ved brug af næring, så den kan bruges til, næste
gæringstank skal fyldes.
I gærtanken tilsættes der melasse og vand i en langsom
proces. Der er hele tiden et passende forhold mellem gær og
melasse. Efter 11 timer er tanken fyldt, og gæringsprocessen
får lov at fortsætte i 44 – 48 timer i alt. Det er næsten dobbelt
så lang tid, som der normalt bruges på en gæringsproces.
Processen styres og overvåges hele tiden af en computer,
der bl.a. sørger for afkøling til 32°C, som er den temperatur,
gæren arbejder bedst ved. Det sikrer desuden, at der ikke
bliver så varmt, at uønsket bakteriegæring er med til at
ødelægge smagsstofferne i væsken. Denne nøje overvågning
betyder desuden, at det ikke er nødvendigt at tilsætte
kemikalier for at styre surhedsgraden(Ph) i gæringen. Den
lange gæringsproces og den særlige gær er med til at udvikle
en kompleks sukkerrørsvin med mange smagsnuancer
i. Denne vin danner basis for en fyldig og kompleks
rom. Når gæringen stopper, er der ca. 9 – 11 % alkohol i
sukkerrørsvinen.
Richard er meget passioneret omkring romproduktion og har
en mission med at forklare, hvad han lægger vægt på. Det
er vigtigt for ham at påpege, at det er en misforståelse, at en
gæringstid på flere uger er bedre end hans på 44 timer. Det
er afgørende, hvad der foregår i den periode. Hvis gæringen
er overstået på 24 timer, og resten af tiden bare er hviletid,
gør det ingen forskel. Så gæringstiden er bare et tal, som der
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lægges for meget vægt på, mener han.
Han fremhæver, at hans 44 timer er en del længere end de
fleste, og hans gær er forberedt, så gærtallet og aktiviteter er
meget høj, så på den måde kan han godt måle sig med nogle
af destillerierne, der har meget længere gæringstid. Hvis
sukkerrørsvinen skal destilleres i hans pot still, får den ofte
lov at hvile i 12 timer ekstra. Det udvikler lidt mere smag og
lader CO2 fordampe, så destilleringen bliver mere rolig.
Når man laver alkohol med gæring, produceres der store
mængder CO2 som et biprodukt. Da Richard lægger stor vægt
på det miljøvenlige, anvendes der lukkede gæringstanke,
der sørger for, at CO2 ikke slipper ud i atmosfæren. CO2
bidrager som bekendt til at skabe klimaforandringer, men her
behandles den og opsamles i trykflasker, så den kan bruges til
fremstilling af sodavand eller øl.
De fire store gærtanke på hver 40.000 liter sættes på skift i
gang med gæring efter en kompliceret plan, der sikrer, at der
hele tiden er nok sukkerrørsvin til destillationskedlerne.

TO DESTILLERINGSMETODER BARBADOS VAREMÆRKE
Når gæringsprocessen er færdig, ledes sukkerrørsvinen med
9- 10% alkohol videre til to forskellige destillationsmetoder.
En lille del går til den gamle eller klassiske
destillationsmetode ”pot still”
, og den største del går til den
mere moderne og industrialiserede metode kaldet ”kolonne
still”.
Den klassiske pot still destillering foregår i en mindre
kobberkedel, der kan rumme 1760 liter med to efterfølgende
”retorts” (efterbrændere), som medfører, at sukkerrørsvinen
destilleres tre gange i et enkelt gennemløb. I løbet af
destilleringen deles destillatet i 4 dele: først fjernes de let
fordampelige dele, man kalder ”heads” (hoved), så følger
” hearts” (hjertet), den velsmagende del af romdestillatet.
Og til sidst deles de tunge og olieholdige dele i 2; ”tails 1” og
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”tails 2” (halen). Tails 1 tages med i næste destillation.
Ved slutningen har man en rom på 82% alkohol. Pot still
rommen er kendetegnet ved at være meget aromatisk med
mange og kraftige smagsstoffer, kaldet ”congeners” på
engelsk. Den bruges derfor til at give den mere bløde og
ensartede kolonne still rom lidt mere kant.
Denne type rom er også det, man nu kalder ”pure single
rum”
, som efterspørges mere og mere, specielt i Danmark og
det øvrige Europa. Richard overvejer derfor i øjeblikket at
indkøbe endnu en pot still til sit destilleri.
Størstedelen af den færdiggærede sukkerrørsvin bliver brugt
i det meget højteknologiske kolonnedestillerings anlæg. Det
består af tre stk. ca. 20 meter høje rør, hver med en diameter
på en meter.
I toppen af første kolonne indføres sukkerrørsvinen, og i
bunden pumpes der damp ind på flere hundrede grader. I
gennemløbet af kolonnerne destilleres alkoholen, og den
forlader den sidste kolonne med en alkoholprocent på ca. 94%.
Anlægget er baseret på den mest moderne teknik og også her
er der tænkt på miljøet. I den første kolonne er der undertryk,
hvilket medfører, at kogepunktet reduceres til 81 grader, det
betyder, at man sparer rigtig meget på energiforbruget.
Anlægget er forsynet med tre kolonner, som kan styres
individuelt. Ønsker man at lave rom, som skal sælges uden
yderligere lagring som ”hvid rom”
, kobler man alle tre
kolonner på processen, så renses alkoholen maksimalt, og
romsmagen blive derfor let og sød. Hvis man derimod ønsker
en mere kompleks rom med mere smag på, anvender man
kun to af kolonnerne, og rommen skal efterfølgende lagres på
egetræstønder.
Selv om anlægget styres af en computer, er det tydeligt at se
og høre på Richard, at han er meget stolt af teknikken, og han
ved lige præcis, hvad der skal justeres på for at få den ønskede
smag i rommen. Nye kolonneanlæg kan designes, så de laver
op til 100.000 liter i døgnet, men familien Seale har også her

Whisky & Rom | 57

besluttet sig for at satse på kvalitet før mængde, så deres
kolonner kan maksimalt producere 10- 15.000 liter i døgnet. I
den normale drift ligger udbyttet omkring 7.000 liter.
Her er det igen vigtigt for Richard at understrege, at det ikke
er afgørende, hvad alkoholprocenten er, for at der kan være
tale om en kvalitetsrom. Når han trækker rommen ud ved
hele 94%, er der langt fra tale om en neutral spiritus. Hele
anlægget er et ”Coffey anlæg”
, hvilket er noget helt andet end
et moderne multikolonne ethanol-anlæg. Det gør Richard
enormt meget ud af at understrege. I hans anlæg kan han
bevare de fyldige smagsstoffer (esther), selv ved høje alkohol
procenter.

FADLAGRINGEN SKABER
ROMMENS SJÆL
Richard har for få år siden introduceret en særlig
efterbehandling af den kolonne destillerede rom. Den
bliver kørt gennem et filter med aktivt kul (trækul), der
medvirker til, at specielt organiske restprodukter bliver
filtreret fra, og rommen bliver blødere og mere rund. Pot still
rommen kommer ikke igennem her, da den skal bevare alle
smagsnuancer til en lang lagring.
Rommen opsamles nu i kæmpe ståltanke, før den videre
forarbejdning. Er der tale om hvid rom, som destilleriet
sælger med navnet ”E.S.A. Field”
, bliver den bare fortyndet
med demineraliseret vand til 43% og tappet på flaske. Det er
den mest solgte rom i Barbados. Og bliver nærmest solgt i et
sæt på de lokale romshops. En ¼ l ”E.S.A. Field” og en flaske
vand ved siden af, så kan der snakkes i flere timer. De lokale
øboer har lavet en oversættelse af bogstaverne til Eat, Sleep,
And Forget.
Pot still rommen og den mere kraftige rom, der laves på
to kolonner, bliver også pumpet ind i hver sin ståltank.
Efterfølgende bliver de fyldt på egetræsfade. De to typer
rom blandes, før de fyldes på fadene. Hvor meget af hver er
en absolut produktions hemmelighed, men Richard vil godt
sige, at de reducerer alkoholstyrken til 65%. Det er deres
erfaring, at det giver den bedste modning af rommen. De
sidste år er Foursquare dog også begyndt at lagre pot still
destilleret rom alene i fade, som formentlig kommer på
markedet om nogle år under betegnelsen ”Pure Single Rum”
,
som Luca Gargano (Velier) og Richard kalder det i deres nye
romklassifikation.
Foursquare bruger, som langt de fleste romfabrikker,
egetræsfade af amerikansk eg (American white oak) fra den
amerikanske bourbon industri. Richard fortæller, at indtil
nu har de udelukkende købt fade hos Jack Daniels. Årsagen
til, at man køber fadene i bourbonindustrien, er, at de er
billigere end helt nye fade. Det er ved lov forbudt i USA at
genbruge bourbonfadene til bourbon, så de er relativt billigt
til salg.
Mange romproducenter vælger at genbrænde fadene - svide
dem indvendigt, før de bruges til rom, det gør Foursquare
ikke. De mener, at den brænding, der blev foretaget, inden
der blev tappet whisky på fadet i USA, stadig har god effekt
på det, der kommer i fadene. Først når fadene har været fyldt
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med rom i 8 – 12 år, bliver der tale om at brænde dem indeni
igen, før de atter bruges.
Det er ikke kun bourbonfade, der bruges til lagringen.
Richard har skelet lidt til whisky branchen og kopieret
brugen af både sherryfade lavet af spansk eg, madeirafade
af amerikansk hvideg og enkelte fade af fransk eg, der har
været brugt til cognac. På det sidste er der også kommet
nogle portvinsfade og fade af ”virgin oak” (helt nye fade
som aldrig har været fyldt før) med i samlingen. På turen
rundt på lageret støder vi på nogle fade, der står Hampden
Estate Jamaica på. Det er fade, der har indeholdt ”Velier
Hampden 2010 HLCF 6 Years Old Rum” og som man nu fylder
Foursquare rom i. De skal ligge her i 1 år og så flyttes over i
ældre fade til mere rolig lagring.
Vi støder også på andre fade, vi ikke helt kan identificere,
men som ligner franske vinfade. Richard vil ikke
kommentere dem men antyder, at det er i lagerhallerne, de
nye mirakler udklækkes. Efter at have stukket næsen i et 20
år gammelt fransk fad, glæder vi os som små børn til at se,
hvad der dukker op i butikkerne.
”Angels' share” (”Englenes andel”
, det lokale udtryk for
fordampningen) er på 6% om året, hvilket betyder, at efter 12
år er 52% af rommen fordampet.
Richard garanterer, at hvis der står en aldersbetegnelse på

Skotlander
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17, samt trofæet ”Rum Producer Of The Year 2016” fra IWSC.

I SMAGERUMMET ER RICHARD I SIT ES!

deres rom, så er det alderen på den yngste rom, der indgår i
blandingen (lige som med skotsk single malt whisky). Han
fortæller desuden med en vis stolthed, at de har over 40.000
fade på lager (ca. 8 millioner liter rom på ca. 65%), hvilket er
den største mængde på Barbados til trods for, at de kun er
den tredje største romfabrik. Men det er ikke nok for Richard,
han har allerede sat gang i bygning af en ny lagerhal; den kan
rumme 20.000 fade (4 millioner liter rom) og den er færdig
her i løbet af sommeren 2017.

ROMMÆRKETS SÆRLIGE KARAKTER
SKABES VED BLENDINGEN
Når rommen har lagret i en passende tid for det rommærke,
man ønsker at tappe, tømmes fadene og pumpes ind i et
anlæg med 16 kæmpe tanke. I de otte øverste tanke fyldes
de forskellige typer rom i hver sin tank. Det kan være rom
fra forskellige fadlagringer: bourbonfade, sherryfade,
madeirafade, ex-cognacfade eller virgin oak.
Afhængig af hvilket rommærke, man ønsker at lave, tappes
og blandes de forskellige typer rom, efter en bestemt
opskrift i et blandekar. Afgørende for den endelige smag
er beslutningen om, hvor meget pot still rom der skal i
blandingerne. Det overordnede princip er, at alle rom skal
være bløde, runde og uden skarpe karakterer, men med en
vis kant. Det betyder, at den helt overvejende del af rommen
kommer fra kolonnen og kun 5 - 15 % kommer fra pot still.
Richard mener, at det er ”R.L Seale 10 år” og ”Rum Sixty Six
Family Reserve”
, der med ca. 10% -15% pot still er de mest
kraftige.
Fra blandingskarret pumpes den færdige rom i en af de otte
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nederste tanke og derfra ind i tappehallen, hvor rommen
kommer på flaske.

HUSK MILJØET
Nu har vi været gennem hele rommens livscyklus hos
Foursquare Rum Distillery, og jeg er ved at være godt ”mør”
,
men Richard insisterer på, at jeg lige skal se noget mere.
Det har måske ikke så meget med rommen at gøre, men det
italienske firma Green Engineering, der har designet hele
fabrikken, har også taget sig af affaldshåndteringen. Her er
der lavet inddampningsanlæg, iltningsanlæg og en del andre
tekniske tiltag, som sikrer, at der er styr på det organiske
materiale. Noget bliver til organisk vandbaseret gødning, og
resten bliver fast organisk gødning, som er lige til at køre ud
på de omkringliggende sukkerrørsmarker. Sammen med co2
genindvindingsanlægget gør det Foursquare til et af verdens
mest miljøvenlige romdestillerier, mener Richard Seale.
Det står i skærende kontrast til vores besøg på et andet
Barbados destilleri (WIRD), som bare fortyndede affaldet
og pumpede det ud over koralrevet i det Caribiske hav. Da
der efter en årrække blev problemer, fordi alger og anden
organisk forurening drev i land på strandene, forlængede man
bare afløbet til 2,2 km ud i havet uden yderligere rensning!
Det er dog ikke miljøtiltagene, der har indbragt destilleriet
mange fine medaljer og titler over de sidste år: Det er
rommen. På den engelske UK Rum Festival i 2011 blev
Foursquare Rum Distillery valgt til “Distillery of the Year”
, og
Richard Seale blev valgt til ”Rum Distiller of the Year. På det
sidste er destilleriet røget ind i en veritabel medaljeregn med
betegnelsen ”Rum Producer of the Year” fra ISC i både 2016 og
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Da vi er færdige med rundturen og har fået pusten igen, bliver
vi vist ind i smagerummet, hvor der er sat glas frem til os.
Her er Richard i sit es; han elsker at diskutere produktion
af rom, og hvad der er kvalitet og hvad der er snyd i
romproduktion.
Først smager vi noget rom, som lige er aftappet fra
kolonneanlægget og som holder 94% alkohol. Vi smager det
både med og uden ekstra vand tilsat, og som Richard påstod
ude i fabrikken, er der ganske tydeligt både meget smag,
sødme og en helt olieagtig fornemmelse over den. Det skyldes
både måden, de kører anlægget på og den kendsgerning, at
den er konstrueret til at producere rom og ikke noget andet.
Lynhurtigt kommer vi til at tale om Richards ”kæpheste”:
Hvordan rom klassificeres i typer, og hvad man kan gøre ved
useriøse producenter, der snyder med aldersangivelse og
tilsætningsstoffer i rom.
I Whisky og Rom Magasinet #24 beskrives ”Luca Gargano/
Richard Seale klassifikationen”
, så den hopper vi over her.
Men hvad kan vi gøre for at sikre kvaliteten, spørger vi
Richard, hvilken rolle spiller ACR i den kamp?
ACR (Authentic Caribbean Rum, med hovedkontor i Barbados)
er et forsøg på at markedsføre rom fra 13 forskellige lande
i Caribien, og dem har Richard ikke så megen fidus til.
Barbados er med i projektet og Richard har deltaget i nogle
få møder, men hans kamp, for totalt at forbyde tilsætning
af sukker i rom, har svære kår i denne meget brogede skare
af romproducenter. Der mangler nogle konsekvenser af
ACR, f.eks. klare regler og nogle der kontrollerer, at de bliver
overholdt, mener han.
Richard har søsat den første del af hans egen kampagne for
rom af høj kvalitet. Han kalder det ”Guardians of Rum”
, som
indtil videre er en løs gruppe af romelskere, romkøbmænd og
romproducenter, som arbejder for:
At fremme håndværksmæssig fremstillet rom, frem for
industriproduceret.
At fremme gennemskuelige og kontrollerbare
aldersbetegnelser
At fremme ”ren rom”
, fremfor rom der er tilsat smagsgiver.
Herunder kunstigt udtræk der skal efterligne lagring.
- At fremme roms mangfoldighed pga. forskel i sukkerrør og
produktion og ikke ved kunstig manipulation.

har ligget på ex-bourbonfade; rom fra 2005, som har ligget
på ex-madeirafade og rom fra 2007, som har ligget på virgin
amerikanske egefade. Den er tappet på 56% og der er kun
lavet 5.400 flasker.
Flaskerne er netop i dagene op til vores besøg blevet tappet,
og vi er de første udefra, der får dem i hånden. Vi får
selvfølgelig også lov til at smage. Vi havde alle håbet på at få
lov at smage og ingen blev skuffede. Vi forlod Richard glade,
taknemmelige og med en fantastisk smag af rom i munden.
Vi 4 romnørder, der var med på besøget, var enige om, at rom
fra Seale's Foursquare Distillery i Barbados er noget, man
skal holde øje med i fremtiden: Det er noget, der rykker!

Inden vi afslutter snakken i smagerummet, hiver Richard
den helt store julegave op af kassen. Vi får hver en flaske
af Foursquares helt nye rom Triptych. Rommen er udvalgt
i samarbejde med Veliers direktør, Luca Gargano og er en
blanding af 3 forskellige Foursquare rom. Rom fra 2004, som
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