
Scotch Malt Whisky Society  

med Patrik Axelsson 
Föreningens 172:e provning 

 
Scotch Malt Whisky Society, förkortat SMWS, är förmodligen en av världens största whiskyklubbar 
med över 30.000 medlemmar! De har specialiserat sig i att köpa fat från destillerier och buteljera 
dessa endast till sina medlemmar.  
 
SMWS grundades av Phillip "Pip" Hills. Denna man hade rest runt det skotska höglandet i slutet av 
70-talet och där fått möjligheten att prova whisky direkt från fat. Han blev tagen av upplevelsen 
och 1978 gick han ihop med några vänner och tillsammans köpte de ett fat från Glenfarclas. 
Gruppen med vänner växte och snart så hade det skapats en informell klubb som köpte fat och 
buteljerade dessa för sina "medlemmar". Ett beslut togs 1983 att klubben skulle vara öppen för 
alla, inte bara en sluten vänkrets. I samband med detta köptes den nu legendariska fastigheten 
The Vaults i Leith. Det som gjorde huset speciellt var att dess vinkällaren byggdes redan på 1100-
talet, samt att olika rum öppnades enbart för medlemmar. 
 
SMWS är en unik buteljerare på det sättet att de aldrig säger rakt ut vart whiskyn i flaskan 
kommer ifrån, utan varje destilleri som dom buteljerar fat ifrån har en unik kod. Om man inte kan 
koden får man aldrig veta vilket destilleri det är ifrån. SMWS´s tanke är att man istället för 
varumärket så ska doft och smak framhävas. 
 
Det som utmärker SMWS är deras exceptionellt höga kvalitet på sina buteljeringar. Det som gör 
detta möjligt är deras väl inarbetade kontakter, som sträcker sig nästan fyra decennier bakåt, i den 
snåriga whiskyindustrin. Detta ger dom tillgång till riktigt, riktigt bra fat!  
 
SMWS finns idag i 17 länder, självklart också i Sverige. Här hemma är de representerade av 
Bergslagens Destilleri med säte i  Örebro. Kvällens värd, Patrik Axelsson, är Branch Manager för 
SMWS i Sverige.  
 
Provningen leds av: Patrik Axelsson SMWS Branch Manager  
 
Whiskyn vi ska prova är:   G

l 

Egen 

rank 

Provn. 

rank 
42.23 Hold on to your hat! - Refill ex Bourbon Hogshead  18yo 59,3%    

3.270 Surf`n´turf in a camel´s saddle bag - Refill ex 
Sherry Butt 

18yo 55,8%    

31.33 Avuncular intrigue - Refill ex Bourbon Hogshead 27yo 50,0%    
G8.6 Jazzed up banana split - Refill ex Bourbon Hogshead 20yo 59,7%    

4.220 Pizza on the beach -First fill ex-Bourbon barrel 15yo 60,3%    
77.44 Cheerful Childhood Memories - Second fill ex-

Sauternes Hogshead 

15yo 58,8%    

29.190 Society Single Cask 17yo 58,10%    

 
Tid & plats: Lördag den 29/10  kl: 16:00 Scandic, Borlänge 

 
Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till gast@smad.se Om gästen får plats till 

provningen, meddelas detta via mail. Betalning för gäst skall därefter ske snarast. Provande som uteblir 
och inte avbokar får inte tillbaka avgiften samt att whiskyn anses vara förbrukad. Provningen 

begränsas till 105 deltagare. Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag. 

 

Efter provningen serveras: Stekt rödingfilé med rostade rotfrukter samt pepparrotscreme 
  

                                                                                                                     
Pris medlem: Provning 325:- Provning och mat 550:- (exkl dryck till maten) 

Pris icke medlem: Provning 400:- Provning och mat 625:- (exkl dryck till maten) 

Pris enbart matgäst: 225:-  
 

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2016-10-18. 
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  

 
Höstens program 
2016-11-11 Borlänge Öl- & Whiskymässa 
2016-11-12 Borlänge Öl- & Whiskymässa 
2016-11-26 Springbank Wood Expressions med Philip Frank  
2016-12-10 Bunnahabhain Exklusivprovning 
 

Välkomna önskar styrelsen! 
 

 

mailto:gast@smad.se

