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Maltmøde 1, 2012 – 23. marts

Glen Elgin 12 y.o. - 43% abv.
Glen Elgin blev etableret mellem 1898 og 1900 af et partnerskab som bl.a. omfattede 
William Simpson, en tidligere direktør for Glenfarclas. Det ligger i byen Longmorn. 
Produktionen begyndte d. 1. maj 1900. Destilleriet blev udvidet fra to til seks kedler 
i.f.m en ombygning i 1964. Glen Elgin er et meget kompakt destilleri. Primært p.g.a. 
pengemangel da det blev bygget. Arkitekten, Charles Doig, forudså at det ville blive 
det sidste destilleri der blev bygget i Speyside i over tres år. Han fik næsten ret; Glen 
Keith,  det  næste  der  kom til,  blev  bygget  i  1957!  I  øvrigt  var  den  før  omtalte 
pengemangel i branchen generelt, skyld i at man måtte sælge destilleriet allerede i 
november 1900. Kun seks måneder efter man begyndte på produktionen. Destilleriet 
var, som mange andre, helt lukket under 2. verdenskrig. Desuden blev jernbanen som 
oprindeligt løb tæt ved destilleriet, nedlagt i løbet af 1950’erne.
Størsteparten af produktionen indgår i White Horse blended.

 

Glendronach 21 y.o. – 48% abv. – Old Parliament
Glendronach blev etableret i 1826 af James Allardice. Han fik hurtigt succes. Især 
hos Hertugen af Gordon, som tog ham med til London for at præsentere han for den 
øvrige adel. Dette steg i den grad Allardice til hovedet at han forsømte sit destilleri, 
og i 1837 blev destilleriet desuden ødelagt af en brand. Licensen og ruinerne blev 
solgt til Walter Scott som da arbejdede på Teaninich destilleriet. Der var nogenlunde 
ro om stedet indtil 1916 hvor det blev lukket. I 1920 blev det solgt til Charles Grant;  
en af William Grant’s sønner. Grant familien ejede Glendronach indtil 1960 hvor det 
blev  solgt  til  William  Teacher  &  Sons.  Produktionen  blev  indstillet  i  1995  og 
genoptaget i 2004.  I 2008 blev Glendronach købt af BenRiach destilleriet.
Begrebet  ”Old  Parliament”  har  ikke  noget  med  politikerne  at  gøre.  En  gammel 
talemåde  på  engelsk,  benytter  udtrykket  parliament  om  en  hvilken  som  helst 
larmende forsamling !!?! Her hentydes specifikt til en stor koloni af råger der findes 
tæt ved destilleriet.
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