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Maltmøde 3, 2000 – 08. September

Brodgar Vintage 1976. 54,9 % fra Whisky Connoisseur, Orkney
Denne malt er en ægte single barrel malt. Den er destilleret på Highland Park d. 26. marts 1976 og
flasket i 1998. Den er som nævnt ovenfor på 54,9 % abv. Og flaskerne er nr. 207 og 208 fra fad nr.
1983. Dette fad blev bestilt af Cleghorn Vinters efter ønske fra ”The Whisky Connoisseur”. Den er i
øvrigt ufiltreret. 
”The Ring of Brodgar” er en cirkelrund stensætning på Orkney i stil med Stonhenge i England.
Highland Park benytter selv ”The Ring of Brodgar”  som motiv på karaflen der følger med deres 40
års 1958 malt.
Highland Park blev etableret i 1798. Det er Scotland’s nordligst beliggende destilleri.
Det ligger på et sted hvor der i 1700-tallet stod en hytte der tilhørte en navnkundig herre ved navn
Magnus Eunson. Han var præst, illegal whisky fremstiller og smugler. Han gemte et lager af whisky
under sin prædikestol. Da han hørte at skatteopkræverne var på vej for at undersøge kirken, flyttede
han fadene til præstegården, dækkede dem til med hvidt klæde og placerede et kistelåg ved siden af.
Her knælede den gode Magnus og de andre ”sørgende” da embedsmændene ankom. Da nogen
hviskede ”kopper” forsvandt opkræverne hurtigt, og opdagede ingenting.
Om Highland Park kan det i øvrigt nævnes at man benytter vand fra kilder der udspringer på et
lavere niveau end destilleriet selv, så vandet må pumpes op til destilleriet.

Ben Nevis  12 år, W.Highland
Destilleriet Ben Nevis ligger lige uden for Fort William i nordvest-Scotland. Det blev etableret i
1825 af John Macdonald. Da denne John var meget høj fik han hurtigt tilnavnet ”Long John”.
Navnet blev faktisk på et tidspunkt brugt i forbindelse med destilleriets produkter. Navnet blev solgt
som varemærke i 1920’erne, og vi ved alle hvad det bliver brugt til nu.
Ben Nevis har været ejet af Macdonald klanen fra 1825 indtil Joseph Hobbs overtog det i 1955.
Hobbs, en skotte der havde tjent en formue i Canada, kom hjem til Scotland og begyndte at købe
destillerier. En af hans ideer var at blended whiskies skulle blandes længe før de kom på flasker.
Altså modne videre i fade efter blandingen. Dette resulterede i Ben Nevis’s berømte ”Grand
Reserve Blend”.
Ben Nevis ejes nu af det japanske firma Nikka.


