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Maltmøde 1, 2011 – 15. april

Glenburgie 22 y.o. – Duncan Taylor - 53,1% abv.
Dette destilleri har vi ikke haft på programmet før.
Det er grundlagt i 1829, nogle kilder siger 1810, under navnet ”Kilnflat” af William
Paul. Stedet blev lukket i 1870 og genåbnet som Glenburgie i 1878.
Destilleries ejes af ”Pernod Ricard” og har to wash stills og to spirit stills.
Kapaciteten er ca. 4.000.000 liter pr. år.
I 1958 tilførtes destilleriest to ”lomond” kedler som producerede malt som
markedsførtes under navnet Glencraig. Disse to kedler blev fjernet igen i 1981.
Glenburgie er en af de vigtige komponenter i Ballantines blends.

Old Fettercairn - ??
Dette destilleri har vi heller ikke haft på programmet i klubben tidligere.
Destilleriet er grundlagt i 1824. Det stod oprindeligt ca. 3 km. længere oppe i
bjergene, midt i et smuglerdistrikt. Det blev forladt da den nuværende bygning, en
ombygget korn-mølle, blev åbnet. Stedet blev ombygget i 1887-1890 efter en brand.
Det lå stille i 1926-1939. Det er udvidet fra to til fire kedler i 1966. Det ejes nu af
Whyte & Mackay.
Det siges at byen Fettercairn var en meget livlig og driftig by med helt op mod 50
væverier, 10 møller, 7 butikker og meget andet omkring 1800. Hertil hørte
naturligvis en hel del illegal whisky destillering. Dette foregik i Cairngorm bjergene
omkring byen. I 1829 blev det nærliggende gods ”Fasque” købt af en John
Gladstone. Hans søn William Ewart Gladstone blev en af de mest
bemærkelsesværdige premier-ministre i Storbrittanien.
Grunden til at han nævnes her er at han stod bag reformer fik afskaffet den spicelle
skat der var på malt-whisky i 1853. Han gennemførte også en lov der tillod salg af
flasket malt-whisky til offentligheden. 
Man ser tydeligt hvad verden skylder ham. 
Destilleriet har ligeledes to wash, og to spirit stills. Kapaciteten er på ca. 1.600.000
liter pr. år.


