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Referat
Tekniska Föreningens studiebesök hos Absolut Company i Åhus 2017‐03‐21
På eftermiddagen tisdagen den 21:a mars, samlades vi utanför den nya tappningsanläggningen
Absolut Company Satelliten i Åhus.
The Absolut Company är en av de främsta tillverkarna av vodka i världen.
Satelliten som byggdes 2007 har en kapacitet på 15000 flaskor i timmen och har 32 anställda som
arbetar 2‐skift.
Informationschefen Maria Beres tog emot oss och vi började med en rundvandring i tappningshallen.
Maria visade de olika stationerna där flaskorna automatiskt förpackades i kartonger och lades på
pallar.
Förpackningarna åkte i snabb takt igenom packeteringen och vidare ut på lagret, där långtradare
lastades för vidare befordran ut i världen.
Efter rundvandringen gick vi till konferenslokalen, där Nils Eric under några minuter för Maria och
hennes kollega ingenjör Kent Egrenius, gav en kort presentation om Tekniska Föreningen och dess
verksamhet.
Därefter gav Maria oss en mycket intressant föreläsning om spritens historia från 1700‐talet och
framåt.
Allt började 1879 då Lars Olsson Smith såg behovet av ett brännvin med mycket hög renhet.
Tidigare använde bryggerierna kryddor för att dölja orenheter och mäsksmaken.
L‐O Smith såg att behovet för tillverkning av bra sprit utan tillskott, var främst rent vatten.
Absolut Rent Brännvin var fött och blev snabbt populärt för sin mjuka och rena smak utan tillsats av
kryddor.
1917 grundades det statliga monopolet Vin & Sprit i Sverige.
Absolut Rent Brännvin kom senare att byta namn till Renat.
Samtidigt skapade man en ny vodka som fick namnet Absolut och 1979 inleddes exporten av Absolut
Vodka till USA.
Absolut Vodka får endast tillverkas i Åhus av svenskt höstvete, precis som att champagne endast får
tillverkas av druvor från distriktet Champagne i Frankrike.
Absolut Vodka har blivit ett av världens mest framgångsrika varumärke.
2012/2013 lämnade 11,6 miljoner nioliterslådor Absolut Vodka, Åhus.
I takt med Absolut Vodkas framgångar över hela världen, grundades The Absolut Company som
skötte produktion, försäljning och marknadsföring av den nu världsberömda vodkan.
2008 såldes Vin & Sprit och The Absolut Company till Pernod Ricard.
Idag är The Absolut Company ett bolag inom Pernod Ricard‐koncernen med varumärken som består
av förutom Absolut Vodka även av Kahlúa, Malibu, Wyborowa, Luksosowa och Fris.
Försäljning sker på 150 marknader världen över.
Efter denna lektion blev det en frågestund och eftermiddagen avslutades med att Maria och Kent
avtackades med applåder och att Michael, som hade ordnat besöket, överlämnade föreningens
handduk till de båda.
Det var 26 st mycket nöjda medlemmar som efter detta lämnade The Absolut Company Satelliten.
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