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Maltmøde 4, 2003 – 28. november

Rosebank – 11 y.o. single barrel
Rosebank blev etableret i 1840 af James Rankine. Det er faktisk det gamle Camelon
Distillery’s malteri der blev ombygget. Destilleriet blev ombygget i 1864. Rankine’s
mål var at fremstille en malt der kunne klare sig i konkurrence med alle de fineste
malts. Da man nåede 1890’erne var der så stor efterspørgsel på Rosebank at man
måtte sætte kunderne på venteliste. I 1914 var Rosebank en af medstifterne af
Scottish Malt Distillers Ltd., nu en del af United Distillers. Rosebank blev lukket i
maj 1993. Når vi nu, 10 år efter lukningen, skal smage en 11 år gammel malt, kan vi
regne ud at det er noget af det sidste der blev fremstillet her. Rosebank har altid
fremstillet triple destilleret malt.

MacPhail – 30 y.o.
Denne serie af malt fra Gordon & MacPhails forhandles i 10, 15, 21, 25, 30 og 40 år
gamle udgaver, plus et par andre. Hvilke(t) destilleri(er) de stammer fra, er en stor
hemmelighed.
Derfor er det lidt svært at lave en beskrivelse her.
I stedet kan det fortælles at James Gordon og John Alexander MacPhail mødte
hinanden i 1895, og blev enige om at starte en butik sammen. Det skulle være en
købmandsbutik som også solgte vin og spiritus.
I moderne lokaler åbnede de så forretningen d. 24. maj 1895, bare to uger efter de
havde fået bevilling til handle med spirituosa. Mr. Gordon havde lang erfaring i at
handle med forskellige varer, og var god til at finde frem til den bedste kvalitet, lige
meget om det var bacon eller kaffe. Hans særlige interesse var dog Whisky. Hans
viden på området var meget stor, og forretningen blomstrede snart.
John Urquhart kom ind i firmaet i løbet af det første år.
Da Mr. MacPhail i 1915 gik på pension, blev Urquhart ny partner i firmaet. Dette
partnerskab med Mr. Gordon varede dog kun to uger, da Mr. Gordon døde af et
hjerteanfald- Urquhart overtog herefter ledelsen af firmaet og hans børn og
børnebørn har kørt firmaet lige siden, og gør det stadig.


