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Maltmøde 4, 2014 – 28. november

Springbank - Hazelburn – 51,5% abv 13 y.o.
Her har vi så den senest hjemtagne af vores ”egne” malt.
Den er destilleret d. 8. december 2000 og flasket i oktober 2014, på Springbank 
Distillery i Campbeltown. Campbeltown var engang så rig på destillerier at det endnu
den dag i dag er et anerkendt navn på en whisky-region i Skotland.
Navnet Hazelburn som bruges her, er i øvrigt navnet på et destilleri som eksisterede 
fra ca. 1825 til ca. 1925.
Campbeltown husede i løbet af det 19. århundrede ikke færre en 37 destillerier. 
Derfor fik byen kælenavnet ”Verdens whisky hovedstad”. Med lukningen af 
Reichlachan i 1925 var området nede på kun to destillerier. Springbank og Glen 
Scotia. Med (gen)åbningen af Glengyle i 2004 er man kommet op på tre.
I øvrigt vil jeg henvise til http://www.springbankwhisky.com/note/ hvor der er 
masser af spændende information om destillering i Cambpeltown området.
I øvrigt kan jeg anbefale http://whiskystory.blogspot.dk/ som fortæller en masse om 
alle de gamle destillerier.

Craigellachie – 55,9% abv. 12 y.o.
Denne malt fra Craigellachie kommer fra fad nr. 10388 som gav i alt 306 flasker.
Den er destilleret i juni 2001 og flasket i maj 2014. 
Craigellachie blev dannet i 1888 af Peter J. Mackie, som også etablerede Lagavulin 
på Islay. Destilleriet har haft en lidt omtumlet tilværelse med flere ejerskifter. Der 
blev installeret elektricitet i 1948. I forbindelse med en ombygning, som bl.a. 
fordoblede antallet af pot stills fra to til fire, blev vandmøllen taget ud af drift.
Kun 2 % af produktionen bruges til single malt. Resten indgår i blends, primært i 
”Dewar’s White Label”.
Destilleriet blev i 1998, sammen med Aberfeldy, Brackla og Aultmore, solgt til 
Bacardi Martini. De sendte som afløser for ”Flora & Fauna” serien i 2004 deres første
produkt, en 14 års single malt på gaden. Desuden producerer man specielle udgaver 
udelukkende til Craigellachie Hotel.
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