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Maltmøde 4, 2001 – 16. november

St. Magdalene Linlithgow – 18 y.o.
Destilleriet St. Magdalene ligger i den lille by Linlithgow. Området havde en gang
en stor koncentration af destillerier og malterier. I linlihtgow var de således en gang
5 destillerier.
Man mener at whisky produktion er startet på stedet omkring 1765. Der findes sikre
optegnelser om destillering af malt-whisky på stedet så langt tilbage som 1797, hvor
Adam Dawson, en af de første som fik licens til malt-whisky fremstilling i Skotland,
kørte destilleriet.
St. Magdalene var blandt de fem destillerier som stiftede SMD (Scotch Malt
Distillers). 
Destilleriet ligger på et sted, St. Magdalene’s Cross, der tidligere husede en koloni
for spedalske samt et kloster. I nærheden ligger ruinerne af et kongeligt slot, hvor
Mary, Queen of Scots blev født. Området kaldes i dag for ”Silicon Glen”, og huser
en af de største koncentrationer af elektronik-industri i UK.
Destilleriets bygninger blev for en stor dels vedkommende omdannet til beboelse i
1983, og der produceres sandsynligvis aldrig mere whisky på stedet.

Old Pulteney – 12 y.o.
Old Pulteney er Skotlands nordligst placerede destilleri (på fastlandet).
Det blev etableret i 1826 i et nyt kvarter i byen Wick. Dette nye kvarter blev bygget
til at huse arbejderne i byens silde-industri. Destilleriet havde således et
kundeunderlag klar allerede da det blev bygget.
Destilleriet blev lukket i 1930 og genåbnet i 1951. Det blev total-renoveret i 1959.
Destilleriet har skiftet ejer adskillige gange i sin levetid. Senest i 1995 hvor Inver
House købte destilleriet. Det er denne ejer der har besluttet at markedsføre denne 12
årige udgave.
Dette er en af de hurtigst modnende malt i Skotland. Antagelig på grund af den
meget udsatte placering lige ned til havet. Nogen mener endda at placeringen gør at
destilleriet ser ud til være ved at ”falde af” Skotland.
Dette destilleri er det eneste man kender som er opkaldt efter en person; Sir William
Johnstone Pulteney. Hvorfor det er opkaldt efter ham vides ikke, da han ikke havde
noget særlig med fremstilling af whisky at gøre.


