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Aberlour 15 y.o. Sherry-wood finish.
Destilleriet Aberlour blev grundlagt i 1826. Ikke desto mindre står der 1879 på deres etiketter.
Dette skyldes at det blev ødelagt og genopbygget efter en brand i 1879. Ved en anden senere brand
deltog alle den lille by’s indbyggere i at få rullet alle fadene ud i sikkerhed. Navnet Aberlour betyder
”det pludrende vands munding”. Den lille sø som tidligere leverede vand til destilleriet, ligger
nedenfor et 10 meter højt vandfald fra bjerget Ben Rinnes. Denne sø benyttedes af den tidlige
kristne missionær St. Dunstan, eller St. Drostan som han kaldtes i Scotland, til at døbe folk i. Han
blev i øvrigt senere ”Archbishop of Canterbury”. Nu benyttes vand fra en kilde på bjerget.
Whiskyen vi skal smage i dag er lavet som den alm. Aberlour, men har fået 5 år ekstra på Oloroso
sherry-fade.
Destilleriets direktør spiller jævnligt på sækkepibe i lagrene for, som han siger : ”Just to settle it
nerves, ye ken”.
På vores første møde i 1996 opnåede Aberlour 100 proof (57,1%) en all-round karakter på 6,40. 
På tredje møde 1993 opnåede Aberlour standard 10 års en all-round karakter på 6,30.

Brora Single Cask 18 y.o. – Signatory millenium edition.
Brora – Clynelish. Clynelish – Brora. Det er svært at holde rede på hvad der er hvad.
Destilleriet i Brora blev etableret i 1819 under navnet Clynelish. Det fik navnet Brora i 1969.
I 1967 blev der bygget et nyt destilleri på den anden side af gaden. Det fik navnet Clynelish !!
Nu bliver det forvirrende !  Det lader til, efter litteraturen at dømme, at efter det nye Clynelish stod
færdigt i 1968, genoptog det gamle Clynelish produktionen i 1969. I 1975 åbendes så det gamle
Clynelish under navnet Brora, men lukkede igen i 1983. Så i realiteten kan en Brora være whisky
der er produceret på det gamle Clynelish mellem 1975 og 1983. Hvorimod Clynelish kan være
whisky der er produceret før 1969 på det gamle Clynelish eller efter 1969 på det nye Clynelish.
Der kan desuden være en meget stor forskel på de forskellige Clynelish og Brora, hvor de så end
måtte være produceret.
Den malt vi skal smage i dag er en Brora fra 31/03/1981 fra fad nr. 571, flasker nr. 413 og 452.
Den holder 43% alkohol.
Historien omkring whisky produktion i Brora er i øvrigt lidt barsk. Efter at have opbygget en by
med bønder til at opdyrke oplandet, blev 15.000 mennesker tvangsflyttet. På én nat i 1819 blev 250
små gårde brændt ned, og alle de tømte områder blev befolket af får. Destilleriet blev primært
bygget for at fratage smuglerne noget af deres forretning. Men også for at udnytte den byg som
bønderne nu dyrkede på deres nye afgrøder.
Hverken Brora eller Clynelish har tidligere været på programmet i Maltklubben.


