Whisky – en livsstil?
Oversatt fra ”gælisk” så betyr whisky ”livets vann”. Hvordan skal man tolke dette? Når vann i seg selv
er helt avgjørende for alt liv på vår klode.
Fristelsen i forhold til å generalisere en bestemt målgruppe av dette ”gyldne” vann er stor. Mange
kan fort tenke at dette er for MENN, vellykkede menn. En typisk forretningsmann, mye autoritet,
gode forbindelser og ikke minst et utpreget behov for anerkjennelse og status. Dette generaliserte
bildet av mannen som etter en vellykket dag, full av gode resultater, bekreftelser og anerkjennelse,
lener seg tilbake i sin mørkebrune ørelappstol, og påskjønner seg selv med sin utvalgte drikk.
Men ”livets vann” er så mye mye mer. Det ivaretar alle menneskers rett til fokus på helt
grunnleggende livsverdier, respekt og ydmykhet og ikke minst en forvaltning av ansvar. Og gjennom
et selvpålagt ansvar kan denne drikk nytes i respekt for opphav, slit og bestrebelser og ikke minst på
den synlige kulturarven som foreligger.
Fokusen på whisky er ikke kvantifisert. For øyeblikkets og slurkens nytelse er selve beskrivelsens
sentrum. Det handler ikke om antall glass, flasker eller andre konsumerende benevnelser. Det
handler om å leve med og ikke av whisky.
Som nyter er det deg selv som skaper bruksområdene. Whisky kan nytes: bart, tilsettes vann,
akkompagneres med is eller være en av flere ingredienser i ulike drinker. Den kan fungere som en
aperitif, drikkes til mat eller etter mat. Den enkelte type’s særegenheter vil ofte navigere seg selv
hjem i din stemningsarena. Enten om øyeblikket representerer en kald vinterdag alene foran peisen,
eller sammen med dine gjester, en tur på by’n eller på bryggekanten hvor havets og de maritime
lukter viser sin dominans.
Whisky reflekterer et mangfold av perspektiv. Du velger selv ditt utgangspunkt hvor horisonten
synliggjør din interesse. ”Livets vann” er ikke dømmende, generaliserende eller gir inntrykk av
begrenset innpass. Den representerer det grunnleggende, det naturlige og presenterer seg på en
ærlig og takknemlig måte. Men den har et ultimat krav: ”å bli behandlet med respekt”.
Med andre ord, om du er en forretningsmann eller en ”sjauer”, om du er mann eller kvinne, om du er
”voksen” eller ung, om du er erfaren eller uerfaren, om du er alene eller sammen med noen: DU er
uansett velkommen til et tilbakelent, uformelt og et inkluderende festivalarrangement.
Velkommen til Tunsberg Whisky Festival – en reise i inspirasjon og smaksopplevelser!

