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N|erilised elud

lemas ja nõu küsimas ka eestla-
sed. James andis soovitusi, mida 
toota ja mitte toota, mida muuta, 
muutudes seeläbi omamoodi Ees-
ti käsitööõllede ristiisaks. “Mul on 
südamest hea meel kõigi pruulija-
te üle, kes soovitusi kuulda võtsid 
ja tänaseks on üliedukad, müü-
vad oma õlut baarides, suurtes 
kauplusekettides ja isegi ekspor-
divad.” Küll kahetseb mees, et ta 
pole juba kümme aastat ise oma 
õlut pruulida saanud. Selle vea sai 
ta hiljuti parandada, kui pruulis 
Lehe pruulikojas Comedy Esto-
nia etenduse “Esimene Eesti kee-
les!” avaürituse jaoks õlut. “See on 
mu esimene pruul pärast kümne-
aastast vahet. Olen tõeliselt elevil, 
kuidas see välja tuli.” 

Õlle kõrval on Jamesi tei-
sed kaks kirge toiduvalmistami-
ne ja jalgpall. See, et hea toit on 
koos õige õllega tõeline gurmee-
elamus, ei ole enam eriti kellele-
gi uudis ja sellega James ka tege-
leb, sobitades omavahel toitusid 

ja õllesorte. “Õnneks avastab aina 
rohkem inimesi, kuidas mõni toit 
sobib õige õllega isegi paremini 
kui veiniga, mõne roa puhul lau-
sa asendamatult,” kirjeldab James, 
“ja inimesed on aina rohkem avasta-
nud, et nii nagu veini puhul saad sa sel-
lise kvaliteedi, mille eest maksad. Enam 
ei otsita õlut ainult odava hinna pärast. 
Maitsed on arenenud.”

Suured kalad 
väikeses tiigis
Jamesile meeldib Eestis elada. “Siin on 
kõike parasjagu, aga mis peamine, siin 

saab areneda. Inglismaal sule-
takse praegu umbes 40 baa-
ri nädalas, Eestis aga käsitöö-
õlle kunst ja turg alles areneb 
ning kujuneb. Hetkel on siin 
väga huvitavad ajad,” räägib 
James särasilmi. Jamesil on 
eelmisest abielust eestlannaga 
kasvamas ka kaks last, vars-
ti kuueaastaseks saav poeg ja 
nelja-aastane tütar. Abielu ei 
jäänud kahjuks küll püsima, 

aga mees jäi Eestisse ja 
viimased kaks aas-

tat on tal uus 
suhe. “Kui mul 

peaks si in 
kunagi väsi-
mus pea-
le tulema ja 
lähen kusa-

gile mujale äri 
arendama, siis 

Eestiga jään ma 
elu lõpuni seotuks. 

Mul on lapsed ju poo-
leldi eestlased ja Eesti on mu teine kodu. 
Kui ma õnnestusin Eestis – siis õnnes-
tun kus iganes maailmas,” naerab James 
parafraseerides Frank Sinatra laulu New 
Yorgist. 

Eestisse kolides oli Jamesi hoiatatud, 
kui harva eestlased ilma põhjuseta nae-
ratavad. “Kui ma eestlastega Inglismaal 

koos reisin, siis eestlased alati 
imestavad, kui jube viisakad ja 
sõbralikud on inglased. Eestis 
on toimunud väga kiire areng, 
aina vähem on näha sovet-
likku käitumiskultuuri, kuigi 
aeg-ajalt võivad selle säilmed 
siiski ehmatada, eriti teenin-
davas sektoris. Inglased on 
veidi avatumad kui eestlased, 
kuid mõistan täiesti, et tänu 
nõukogude mineviku õudus-
tele ei kipu inimesed end ker-
gesti võõrastele avama,” ana-
lüüsib ta. “Olen siin elatud 
aastatega harjunud, et eestlas-
te üle ei maksa jaheda esma-
mulje põhjal otsustada, sest 
ebasõbraliku või külma ilme 
taga on sageli peidus soe ja 
tore inimene. Olen seda soo-
vitanud meeles pidada ka teis-
tel siia saabunud inglastel.” 

Siin elatud aastate jook-
sul on mees täheldanud seda-
gi, kuidas teinekord kiputak-
se kord saavutatud edu juur-
de pidama jääma. “Eesti oma-
pära on selles, et siin ollakse 
justkui suured kalad väikeses 

tiigis, kiputakse vanade saavutuste kiit-
misele pidama jääma, aga maailm are-
neb ju kiiresti edasi ning sammu pida-
miseks on vaja pidevalt pingutada. Ma 
kiidan Eestit siiralt ja kui kritiseerin, siis 
konstruktiivselt. Väljastpoolt vaadates ei 
piisa aastakümneteks sellest, et kunagi 
leiutati siin Skype. Õnneks Eesti areneb-
ki ja on väga avatud uutele ideedele, siin 
on väga hea mänguväljak kui sporditer-
minit kasutada.” 

James on Eestis oma õlleäri sisse sea-
des pika tee maha käinud, algul sõitis ta 
iga päev oma autoga läbi 70 baari, õlle-
kastid pagasnikus. Ta hüüdnimi oli beer-
man ehk õllemees. Nii-öelda nagu pii-
mamees, kes käis ukselt uksele ja müü-
tas oma käsitööõlut. Nüüd on tal juba 
teine baar, milles elu kihab ja toimuvad 
kunstinäitused, kontserdid, komöödia-
etendused, mälumängud. 

Aeg-ajalt valmistab James ise kodus 
suupisteid ja müüb siis neid Pude-
lis ahjusoojadena otse korvist. Kui 
mehelt küsida, milline on ta enda lem-
mikõlu, ütleb ta ohates, et see on kõi-
ge rohkem küsitud küsimus. “Vas-
tus sellele on – kõik oleneb olukor-
rast. Iga toidu kõrvale, igasse olukor-
da ja meeleolusse sobib erinev õlu, ja 
vastavalt see siis ongi hetkel mu lem-
mikõlu,” muheleb James ja osutab baa-
ririiulitel seisvatele käsitööõllede kirju-
dele ridadele. 

Ma kiidan 
Eestit siiralt ja 
kui kritiseerin, 
siis konstruk-

tiivselt.

James jätab vastamata küsimusele 
oma lemmik-õlle kohta, see sõltub 
olukorrast ja meeleolust.


