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Glenglassaugh – 40% a.b.v.
Glenglassaugh blev etableret i 1875 af oberst James Moir. Det ligger et sted som 
indtil da var kendt for mange illegale destillerier. 
Destilleriet fik hurtigt ry for at producere whisky af god kvalitet og tjent gode penge. 
Da James Moir, grundlæggeren, døde overtog hans to nevøer destilleriet, og de øgede
produktionen for at imødekomme en større og større efterspørgsel. 
Efter den ene nevø’s pludselige død i 1892, blev destilleriet solgt til Robertson & 
Baxter som længe havde været kunde hos Glenglassaugh. De solge imidlertid straks 
destilleriet videre til Highland Distilleries Company.
Destilleriets ry for whisky af høj kvalitet voksede og voksede, men efter en generel 
afmatning I branchen, lukkede man i 1907. Nogle af bygningerne blev fortsat brugt, 
men destilleringsudstyret stod ubenyttet hen. Under 2. verdenskrig blev en del af 
bygningerne brugt af militæret, og det gamle malthus lave om til et bageri.
I 1959 byggede man stedet om så der kunne produceres store mængder af en let 
maltwhisky, som skulle kunne bruges i blended whisky. Efter ca. 10 fandt man 
imidlertid ud af at Glenglassaugh fakstisk var en ret kompleks malt med masser af 
karakter, og at det var spild at bruge den i store mængder i blends. På trods af store 
anstrengelser over adskillige år lykkedes det ikke at lave en tilfredsstillende malt, så 
man lukkede destilleriet i 1986, men benyttede fortsat lagerbygningerne.
Efterfølgende er der opstået efterspørgsel på al den malt man fremstillede som i løbet 
af 1960’erne, 70’erne og 80’erne.
I 2007 købte en gruppe malt-entusiaster stedet og d. 29. februar 2008 blev nøglerne 
formelt overdraget til det nystartede firma ”Glenglassaugh Distillery Company 
Limited”, og efter adskillige måneders reparationer og ombygning, kunne Skotland’s 
førsteminister Alex Salmond, trykke på knappe der startede den første malt 
produktion på Glenglassaugh i 22 år. Siden da er virksomheden vokset og vokset og 
har fået adskillige priser o.l.
De to malts vi skal smage i dag er ”Evolution” som er lagret på first-fill Tenessee 
whisky fade, og ”Torfa” som er Glenglassaugh’s bud på en whisky som er lavet på  
malt der er tørret på traditionel vis over tørveild. 
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