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Maltmøde 2, 2003 – 17. juni

Glendronach – 13 y.o. 46% 
Dagens malt fra Glendronach er single cask malt i flaske nr. 73 og 123 fra et fad der
er blevet tappet specielt for Kjær & Sommerfeldt i forbindelse med Copenhagen
Single Malt Festival, afholdt i marts 2003. Den er lagret på sherry fad, er ikke
koldfiltreret samt uden farvetilsætning.
Glendronach blev etableret i 1826 af James Allardes. Han var en hyppig gæst hos
den 5. Hertug af Gordon som var en af hovedkræfterne bag loven fra 1823, som
ligger til grund for dannelsen af den moderne malt-industri med udstedelse af
licenser, betaling af told og afgifter etc.
Destilleriet ligger blandt høje træer hvori en koloni af råger bor. Disse fugle siges at
bringe held. De har i hvert fald fungeret som gode ”vagthunde” før det var lovligt at
destillere på stedet.
Maltklubben har ikke tidligere haft Glendronach på programmet.

Clynelish – 10 y.o. 43%
Denne Clynelish stammer fra fad nr. 3243, og flaskerne har nr. 178 og 283. Året for
tapning er desværre ukendt. Den er 10 år gammel og holder 43%. Tapningen er af
serien ”Vintage Malts” fra firmaet Hedges & Butler.
Clynelish i denne forbindelse er etableret i 1967. Jeg skriver i denne forbindelse
fordi der er stor forvirring omkring Clynelish og Brora, som tidligere har eksisteret
på samme sted på hvert sit tidspunkt, og forskellige steder på samme tid. Brora’s
whisky blev i en periode fremstillet som Brora og solgt som Clynelish. Alt i alt,
meget forvirrende.
Det oprindelige Clynelish blev åbnet som bryggeri i 1817 og lavet om til destilleri to
år senere. 
Siden 1983, da Brora lukkede, har der dog ikke været tvivl. Clynelish er Clynelish,
Basta!
Clynelish har heller ikke tidligere været på programmet i maltklubben.


