
DEN DANSKE MALTKLUB
AF 24 JANUAR 1992.      

   

Maltmøde 3, 2015 – 11. september

The Glenlivet – 21 y.o. – 43% a.b.v.
I 1823 blev loven ”the excise act”, som definerede licens systemet der gjorde 
hjemmebrænderi lovligt,  vedtaget. Man mener at Alexander Gordon, den 4. greve af 
Gordon var involveret i vedtagelsen af denne lov. Hans lejer George Smith, som drev
et ulovligt destilleri, var den første som indløste en sådan licens, som satte ham i 
stand til at producere alkohol på lovlig vis. Det viste sig at være meget upopulært, da 
alle de øvrige illegale destillerier håbede på at loven ville blive annulleret hvis ingen 
løste licens. Der blev faktisk fremsat trusler mod George Smith. Han fik derfor to 
pistoler af Alexander Gordon så han kunne beskytte sig selv og sit destilleri.
Destilleriet har selv en opfattelse af at have været pionerer. Både på indpakning og i 
reklame kalder de sig selv for ”The single malt that started it all”.
Den dag i dag kan man stadig se George Smith’s navn på flaskerne fra destilleriet.
Vi skal i dag smage en 21 års udgave.

Lismore Legend – 21 y.o. - 40% a.b.v.
Her er en speciel sag. Det vides ikke med sikkerhed hvilket destilleri der står bag 
denne malt. Så er man i det mindste ikke forudindtaget .
Det er Wm Lundie ltd. Der ejer Lismore navnet. J&G Grant ltd. Er den ultimative 
ejer af  Lundie, og samtidig ejer af Glenfarclas destilleriet. Hmmmmm…
Der findes også udtalelser fra en vinforretning, hvor det påstås at en af distributørerne
af Lismore, som var på besøg i butikken, har udtalt at den er destilleret på Glenrothes,
så det er lidt af  et mysterium hvad det er vi skal have.

Lismore er i øvrigt navnet på en ø i de indre Hebrider i nærheden af Mull. Der er 
ruiner af hele to borge fra 13. årh. Øen har i øvrigt på den tid været sæde for 
biskoppen af Argyll.
Der bor nu mindre end 200 mennesker på øen.
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