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Året har som vanligt rusat fram i maxhastighet men en hel 
del provningar har det trots allt hunnits med. 
 
Som klubb är vi otroligt välsignade med det stora 
förtroende som ni medlemmar ger oss varje år i och med ert 
medlemskap och provningsdeltagande. Detta förtroende 
möjliggör alla de fantastiska provningar som vi anordnar 
där vissa av dem bjuder på whisky som vi vanliga dödliga 
endast kan drömma om att få smaka. Närmast till hands 
ligger främst den kompletta uppställningen av Antica Casa 
och den fantastiska exklusivprovningen som vi höll den 10:e 
December, där Bunnahabhain från 60-talet fullständigt 
trollband samtliga närvarande. 
 
Kom således ihåg, att det är ni medlemmar som gör SMAD 
stort och det goda rykte som klubben åtnjuter uti världen 
till stor del beror på ert otroliga engagemang. 
 
Låt oss nu se fram emot ett ännu bättre 2017 då klubbens 
20-årsfirande kommer att innebära många kära 
återseenden i form av några av whiskyvärldens allra största 
namn. 
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Genom ett återbud så fick jag en av de 16 platserna i resan till Whisky 
Show i London 1 - 2 oktober. En helt fantastisk mässa arrangerad av The 
Whisky Exchange/Sukhinder Singh. Ett fantastiskt utbud av whisky med ett 
prisintervall från någon hundralapp till ca 250.000 kr per flaska. Inträdet 
var förhållandevis dyrt, ca 1000 kr/dag, men då ingick all whisky upp till 
£500/flaska i entrén. För ännu dyrare flaskor fick man betala extra. Men 
som jag upplevde var kostnaden för rariteter mycket förmånlig.  
  
Jag hade siktat in mig på Glenfarclas 60yo. Betalade ca 800 kr för en dram 
på 1,5 - 2 cl. Vid köp av hel flaska är priset ca 2.500 kr/cl. En fantastisk 
whisky! En ännu dyrare whisky som jag provade var Dalmore 50yo/1966-
2016; drygt 3.500 kr/cl. Här fick jag förmånen att prova ca 4 cl (tre drams). 
Smakmässigt är ingen whisky värd så mycket som en flaska kostar. Men när 
man får möjligheten att prova till en bråkdel av den kostnaden, så blir det 
en upplevelse för livet till ett fyndpris! Har med stor sannolikhet också 
smakat en whisky där Malt Mill ingår - White Horse 1938. 
  
En del går på teater, konserter eller fotboll och njuter av det. För min del 
ger i stället en exklusiv whisky en enorm njutning. Och för den kategori som 
jag representerar, så blir därför Whisky Show rena paradiset. Och till 
paradiset återvänder man gärna någon mer gång! 
  
Bernt Sjödin 

 



Provning 164 -  Reseberättelse Islay & Campbeltown 2015 
Provning 165 - Antica Casa med Henric Madsen 
Provning 166 - Årsmöte med SMAD, SWF- och Dalabuteljering 
Provning 167 - Bunnahabhain med Kirstie McCullum 
Provning 168 - Svenska Destillerier med Bernt Sjödin 
Provning 169 - Lost Distilleries med Magnus Johansson 
Provning 170 - Clydesdale med Thomas Sundblom 
Provning 171 - Hellyers Road med Mark Littler 
Provning 172 - SMWS med Patrik Axelsson 
Provning 173 - Springbank Wood Expressions med Bernt & Anders 
Provning 174 - Exklusivprovning Bunnahabhain med Kirstie McCullum 



Söndagen den 31/8 2015 samlades 16 entusiastiska SMAD:are på Arlanda för 
ännu en klubbresa till Skottland. Denna gång var det ett återtåg till Islay. Senast 
"Rökön" besöktes var 2013. 
 
Under kvällens provning redovisades de många upptåg som en resa av det här 
slaget otvivelaktigt bjuder på. Publiken bjöds på historien om allt från en 
reseledare i upplösningstillstånd vid färjelägret till nattliga bad i Atlanten utanför 
Bowmores lagerhus. Till detta avsmakades utvald whisky som fick representera 
resans destilleribesök. 



Vid exklusivprovningen 13 december 2014 så sade vi bl.a. följande från styrelsen. ”En 
serie kallad Antica Casa som buteljerats av Sestante 1990 för Marchese Spinola är vi 
också på gång med. Av de totalt sex som finns så har vi fått tag på två och räknar med 
att inom en månad även ha en tredje flaska. Om allt gå bra kan provning ske någon 
gång under 2016”.  
  
De sista flaskorna, Glen Gordon och Tomatin, köptes på Whisky Auction 9 maj 2015, så 
det gick snabbare att få tag på alla sex flaskorna än vad vi trodde i december 2014. 
Att vid ett enda tillfälle fått prova alla sex whisky i serien är en ynnest få förunnat. 

 



Så var det då dags att avnjuta de senaste buteljeringarna från SMAD, SWF och 
gemensamt för dalaklubbarna. Från SMAD var det buteljering nr 16 och 17 sedan 
den första buteljeringen 2003. SWF (Svenska Whiskyförbundet) gjorde sin första 
buteljering 2005 och har nu hunnit till nr 22 och vi provade de senaste, nr 19-22. 
Samt den senaste dalabuteljeringen, nr 2. Som ny referens introducerades vid den 
här provningen Glenfiddich 15yo Solera. Slutligen fanns det en överraskning med i 
startfältet, den allra första buteljeringen från Ailsa Bay!  
 
Vår ordförande Anders Norström fick det ärofulla uppdraget att leda dagens 
provning. 

 



Kvällens provningsledare Dr. Kirstie McCallum fick sin doktorstitel 
1999 i analytisk kemi och hamnade nästan av misstag i 
whiskybranschen. Efter att ha jobbat några år på bl.a Port Dundas 
Distillery samt för Chivas Brothers som kemist så började hon 
2007 som Blender på Burn Stewart. Hon var då den yngsta 
blendern i hela Skottland! Kirstie tillhör den nya vågen av kvinnor 
som börjar ta plats på ledande positioner inom whiskybranschen. 



Svensk whisky - en dryck som varit en sällsynt gäst hos SMAD. Detta är andra gången 
med en provning av svensk single malt. Den första var Mackmyra Preludium för ett 
antal år sedan. Så det var verkligen på tiden att få kolla hur långt utvecklingen kommit 
i Sverige. 
 
Provningen genomfördes blint och det enda de 100 deltagarna visste var, att det var 
två whisky från resp. destilleri.  Representerade destillerier var Smögen, Hven, BOX 
och Mackmyra. 
 
Vid detta tillfälle provades dessutom klubbens egna 2020 dagar gamla fatlagring 
bestående av råsprit från 37 olika Skotska destillerier. 



Urvalet av såväl destillerier som whisky till den här provningen har baserats på 
omdömen från olika whiskyexperter/whiskybedömare. När det gäller destillerier så 
har vi försökt att i första hand välja de som anses ha producerat bäst whisky. Den 
valda whiskyn per destilleri skall vara bland det bästa som buteljerats från dom och 
som varit möjligt att få tag i. Så bortsett från Port Ellen och Brora anses det här vara 
bland det bästa från övriga stängda destillerier. 
 
Beslut om den här provningen togs i slutet av 2014 och hela 2015 ägnades åt att 
försöka få tag på lämpliga flaskor. 



Thomas Sundblom har skymtats otaliga gånger på SMAD's provningar, men har 
alltid hållit sig i bakgrunden. Den här kvällen var det så dags att kliva fram ur 
skuggorna och själv hålla i en provning hos SMAD. Thomas tog oss med och 
redogjorde för den långa resa inom whiskyindustrin som tagit honom dit han är i 
dag. Under tiden avsmakades allsköns läckerheter ur Clydesdales otroligt breda 
sortiment. 
 
Kvällen bjöd också på lite av en jordenruntresa, då drycker från Indien, USA, 
Skottland, England och Irland ingick i uppställningen. Kvällens vinnare blev dock en 
skotte i form av en 25-årig - tungt sherrylagrad - Aultmore. 



När Mark Littler stegade in i provninglokalen i Borlänge var han den överlägset mest långväga 
provningsledare som besökt SMAD. Ungefär dubbelt så lång resväg som Ichiro Akuto från Japan. 
Tasmanien är ett centrum för whiskytillverkning i Australien och det finns tiotalet destillerier på ön. Med 
tanke på belägenheten söder om själva Australien på väg mot Antarktis, så finns det också en del likheter 
med Skottland klimatmässigt. 
 
Hellyers Road är ett av de destillerier som startats på Tasmanien under senaste 20-årsperioden. Ägare är 
ett mjölkkooperativ som ville bredda sin verksamhet. Den första destilleringen skedde i januari 1999. 
Kunskapen inom företaget när det gällde whiskyproduktion var obefintlig till en början/de första åren. Efter 
några år och när Mark Littler hade tillträtt som destillerichef, så arbetade Gordon Mitchell, f.d. 
destillerichef på Arran, som konsult åt Hellyers Road och bidrog mycket till den utveckling som skedde.  
 
Läs Mark Littlers tackbrev till klubben längre fram i verksamhetsberättelsen. 



Scotch Malt Whisky Society, SMWS, är en av världens äldsta whiskyklubbar och samtidigt 
sannolikt den största med 35.000 medlemmar. SMWS är inte bara en klubb utan också en 
av de större oberoende buteljerarna i Skottland. Till skillnad mot alla andra oberoende 
buteljerare så säljs inget på den öppna marknaden utan endast till medlemmar. SMWS 
finns idag representerade i 17 olika länder. 
 
SMWS startade i Sverige i början av 2000-talet under ledning av Angela d´Orazio. Men i 
och med att hon började arbeta hos Mackmyra så avslutades engagemanget med SMWS. 
Kort därefter lades verksamheten ner i Sverige och låg i träda under ett antal år innan 
Bergslagens Destilleri för några år sedan övertog ansvaret för SMWS i Sverige. Man har 
idag ca 400 medlemmar i Sverige. 



Springbank Wood Expressions är en serie med 13 olika whisky som buteljerades 
under perioden 2003 - 2013 och i begränsad upplaga. Det speciella med serien är, att 
det skett en andra lagring (oftast) under lång tid på annat fat än f.d. bourbonfat. I 
början av 2000-talet hade Springbank whisky lagrad på olika typer av fat; ett 
förhållande som gäller även idag. Beslutade då att buteljera de olika faten under 
gemensam etikett. All whisky har valts ut av Frank McHardy - välkänd f.d. 
destillerichef hos Springbank. Skälet till att serien upphörde efter 10 år var, att man 
ville ha en förnyelse. Samma typ av whisky ges fortfarande ut regelbundet utan att 
ingå i någon serie.  



Då var det äntligen dags för vår Bunnahabhain exklusivprovning. En provning som mötte större intresse än 
styrelsen hade kunnat drömma om. Normalt vid den här typen av provningar som är avsedda för 46 
personer, så brukar det vara ytterligare ca 10 medlemmar som vill vara med. Men den här gången var det 
totalt närmare 80 som ville delta! Med tanke på det stora intresset beslutade styrelsen att försöka få tag på 
fyra flaskor ytterligare för att erbjuda 70 deltagare plats på provningen. Något som också lyckades. Till 
skillnad mot ursprungligt planerat 1,5 cl/whisky så blev det nu i stället 1 eller 2 cl/whisky.  
 
Det var inte bara det interna intresset som var större än någonsin. Även intresset från externt håll var stort. 
Kirstie McCallum, Master Blender för bl.a. Bunnahabhain, blev så begeistrad vid sitt besök i början av året 
att hon ville komma tillbaka och vara med på provningen. Hon hade tidigare bara smakat två av kvällens 
whisky. Vi har också fått en ny medlem från London med anledning av provningen. Han åkte från London till 
Borlänge enbart för att delta i provningen. 



En superkväll när SMAD’s  första klubbmästerskap avgjordes på Domnarvsgården under ledning av Philip Frank som lagt 
upp tävlingen på ett imponerande sätt, bra jobbat Philip!  
Suverän klubbmästare blev Johan Jansson som spelade i en egen liga - Bernt Sjödin 2:a och Henric Madsen 3:a. 
Tävlingen innehöll 4 delar – varav 3 var teoretiska frågeformulär. En del handlade om att man skulle placera ut 10 
skotska destillerier på en karta, en del handlade om att svara på 10 frågor om SMAD’s verksamhetsår 2015 och del 3 
handlade om whiskykunskap i allmänhet. Den avslutande delen bestod i en blindprovning som var mycket svår och lurig. 



29.190/Laphroaig 17yo/1999, SMWS 
3.270/Bowmore 18yo/1997, SMWS 
31.33/Jura 27yo/1988, SMWS 
4.220/Highland Park 15yo/2000, SMWS 
42.23/Ledaig 9yo/2006, SMWS 
77.44/Glen Ord 15yo/2001, SMWS 
Ailsa Bay 7yo 
Amrut Portonova 
Amrut, SWF 19 
Ardbeg 10yo 
Ardbeg Corryvreckan 
Ardbeg Dark Cove  
Ardbeg Galileo 
Ardbeg Kildalton 2014 
Ardbeg Perpetuum 
Arran 17yo/1996-2014, SMAD 16 
Arran 17yo/1996-2014, SWF 20 
Auchentoshan Raw Cask 18yo 
Aultmore 25yo Sherry butt, A D Rattray 
BenRiach Tawny Port 15yo 
Ben Wyvis 27yo/1972, The Final Resurrection 
BenRiach Horizons 12yo 
BenRiach PX Finish 15yo 
BenRiach Virgin American Oak 13yo 
Bowmore White Sands 17yo 
Box American Oak Peated (fatprov) 
Box The Messenger 
Braeval OMC 18yo Sherry cask 
Bunnahabhain 12yo 
Bunnahabhain 18yo 
Bunnahabhain 1963 
Bunnahabhain 22yo, 48,1 %, Cadenhead Auth. Collection 
Bunnahabhain 25yo 
Bunnahabhain 34yo/1968 
Bunnahabhain 35yo/1965-2001, cask 7159, Feis Ile 2001 
Bunnahabhain 35yo/1966-2002, cask 4379, Feis Ile 2002 
Bunnahabhain 35yo/1967-2002, cask 3316 
Bunnahabhain 35yo/1971-2006, 175th Anniversary 
Bunnahabhain 40yo/1963-2003, Feis Ile 2003 
Bunnahabhain Auld Acquaintance 34yo/1968-2002 

Bunnahabhain Ceòbanach 
Bunnahabhain Moine 
Bunnahabhain Toiteach 
Caol Ila 17yo Unpeated Special Rel. 2015, 
Caperdonich 40yo/1973-2014, Hunter Laing 
Deanston 18yo 
English Harbour Rum 5yo 
G8.6/ Cambus 26yo, SMWS 
Glen Gordon 15yo/1974-1990, Antica Casa 
Glen Spey 26yo/1988-2015, SMAD 17 
Glenfiddich 15yo Solera 
Glenlochy 26yo/1969-1995 Rare Malts 
Glenlossie 17yo/1973-1990, Antica Casa 
Glenugie 30yo/1980-2011, Deoch an Doras 
Hazelburn Sauternes Wood 8yo/2002-2011 
Hellyers Road 12yo/2002-2015, SWF 22 
Hellyers Road Original 10yo 
Hellyers Road Original Roaring 40s 
Hellyers Road Peated 
Hellyers Road Pinot Noir Finish 
Hellyers Road Slightly Peated 
Hibernia Hyde No 1 Sherry Cask 10yo 
Inverleven 37yo/1973-2011, Deoch an Doras 
Kilchoman 3yo, 55 %, Cask 378/2009 for 
Netherlands 
Kilkerran 6yo WIP 7 Sherry, 
Lagavulin 12yo, Special Release 2015 
Lagavulin 16yo 
Laphroaig 18yo 
Laphroaig 18yo/1997, BBR 
Ledaig 18yo 
Littlemill 24yo/1989-2014, Whisky Fässle 
Lochside 44yo/1967-2011, Cask 802, 
Cooper´s Choice 
Lochside 44yo/1967-2011, Cask 807, 
Cooper´s Choice 
Longmorn 18yo/1971-1990, Antica Casa 
Longrow Burgundy Wood 14yo/1997-2011 
Longrow Tokaji Wood 10yo/1995-2005 
Mackmyra Moment Fenix 
 

Mackmyra Vinterrök 
Michters US*1 Bourbon 
Milton Duff 23yo/1966-1990 
Milton Duff 23yo/1966-1990, Antica Casa 
Mortlach 20yo/1994-2015, SWF 21 
Port Ellen 15yo/1974-1990, Antica Casa 
Rosebank 21yo/1992-2014 Annual Release 
SMAD Blended Malt 2020 days 
Smögen French Quarter 4yo/2012-2016 
Smögen Sauternes 4yo/2011-2015 
Speyside Region 1995-2014, Dalabuteljering 2 
Spirit of Hven Sankt Claus 
Spirit of Hven Tycho´s Star 
Springbank Bourbon Wood 12yo/1991-2004 
Springbank Calvados Wood 12yo/2000-2012 
Springbank Claret Wood 12yo/1997-2010 
Springbank Gaja Barolo 9yo/2004-2013 
Springbank Madeira Wood 11yo/1997-2009 
Springbank Port Wood 13yo/1989-2003 
Springbank Rum Wood 16yo/1991-2007 
St Magdalene 19yo/1979-1998 Rare Malts 
The English Whisky Co Clydesdale Sassicaia Cask 
Tomatin 21yo/1968-1990, Antica Casa 
 



Till 2016 års whisky utnämndes Bunnahabhain 
35yo/1965-2001 cask 7159. 
 
Den här whiskyn stod som segrare efter årets 
exklusivprovning och överglänste i och med 
detta den mest legendariska buteljeringen från 
Bunnahabhain - ”Auld Aquaintance” - som fick 
nöja sig med en hedrande andraplats. 
 



Den här hälsningen gick i år ut till stora delar av den Svenska- och 
internationella whiskybranschen.  



Årets öl- och whiskymässa lockade återigen storpublik. De positiva reaktionerna från 
såväl besökare som utställare har inte heller låtit vänta på sig.  
SMAD har i likhet med föregående mässa ställt upp med arbetskraft i många av de olika 
utställarnas montrar – ett engagemang bland våra medlemmar som är en viktig 
grundsten i mässans fortsatta överlevnad.  Vi ses 2018! 



• Glen Spey 26 yo 

SWF 23-Ballechin 
SWF 24- Compass Box Peat Monster 

Dalabuteljering Nr 3  Macduff 18yo 

SMAD 18 Ben Nevis 1996/2015 
SMAD 19 Dumbarton 1987/2016 



I am now settled back into my usual routines in Tasmania but wanted to drop you a 

note to pass on my sincere thank you for the wonderful hospitality and friendship 
afforded me on my visit to Borlange. 
  
The warm praise received from club members to the Hellyers Road whisky range was 
extremely gratifying and I thank you for being given the opportunity to present our 
‘drop from down under’ to them. Your people are some of the most dedicated and 
astute whisky drinkers I have found anywhere in the world and it was a great 
privilege to be able to conduct a Master Class with them. 
  
The people of Sweden remind me very much of Tasmanians, warm, generous and 
appreciative of good food and beverage. I would love to welcome you and any of your 
members to Tasmania in the future and personally show them through Hellyers Road 
Distillery. That would allow me to return some of the wonderful hospitality that was 
extended to me during my short time in Sweden. 
  
Once again, thank you for your kindness and friendship. I look forward to returning 
the compliment one day. 
  
Best wishes 
Mark Littler 
General Manager/Master Distiller 
Whisky Tasmania Pty Ltd, t/a Hellyers Road Distillery 
 



När jag tackade ja till styrelsearbetet i SMAD kunde 
jag inte på långa vägar föreställa mig hur givande 
det skulle bli. Nu talar jag inte främst om all den 
fantastiska whisky som avsmakats under åren, utan 
om möjligheten - som styrelseposten erbjuder - att 
lära känna så många av er medlemmar lite mer på 
djupet. 
 
Allt har dock sin tid och i och med årets årsmöte har 
min tid att stiga åt sidan kommit. Jag ångrar inte en 
sekund av de fyra år som jag suttit i styrelsen och 
har alltid med stolthet över klubbens idoga arbete 
gjort mitt yttersta för att både bibehålla och 
förbättra SMAD’s genuina verksamhet. 
 
Jag vill med dessa rader tacka styrelsen och alla er 
medlemmar för att ni gjort dessa fyra år något att 
minnas för livet. Jag kommer givetvis fortsätta som 
medlem i klubben och ser fram emot många härliga 
provningar. 
 
Magnus Johansson – Snart på en stol nära dig. 



Henric Madsen - Sekreterare Göran Sandin - Kassör 

Bernt Sjödin - Ledamot Anders Norström - Ordförande 

Philip Frank- Ledamot 

Magnus Johansson - Ledamot 

Annika Stigsdotter - Ledamot 



Ytterligare ett whiskyår är tillända, 2016 är över. Vi har haft 11 
provningar under året med ett snitt på 94 personer. Vilket fantastiskt 
intresse det har varit på alla provningar.   
 
Vi har haft många intressanta provningar under året. Det började 
med en spännande reseberättelse och avslutades med en helt unik 
Bunnahabhainprovning. Den var så unik, att vi fick en ny medlem 
som är bosatt i London. Han reste speciellt till Borlänge för 
provningen. Vi hade också vår mest långväga föreläsare under året, 
Mark Littler från Hellyers Road beläget på ön Tasmanien söder om 
Australien. 
 
För tredje året genomfördes Borlänge Öl & Whiskymässa på 
Galaxen. En mässa som får väldigt mycket beröm från besökare och 
utställare. Det känns bra för oss som är engagerade i mässan.   
 
När jag skriver detta har vi redan hunnit haft två bejublande 
provningar på vårt jubileumsår som förhoppningsvis kommer att bli 
det mest fantastiska provningsåret i klubbens historia. Törs jag säga 
bästa året i vilken whiskyklubb som helst? 
 
Tack till alla i styrelsen och medlemmar för ett fantastiskt whiskyår 
2016! Nu har vi ett fantastiskt 2017 framför oss med vårt 20-års 
jubileumsår.  
 
Anders Norström 
Ordförande SMAD 

 




