
Scotch Malt Whisky Society  
med Patrik Axelsson 

Föreningens 197: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 dem 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 och han 
besökte oss senaste 2016. 
 
*Koderna finns numer publicerade på nätet. 
 
Provningen leds av: Patrik Axelsson SMWS Branch Manager  
 
Whiskyn vi ska prova är:     
Namn SMWS 

kod 
Distilleri Ålder Profil 

Armchair dancing dram 4,251 Highland Park 13år Lightly peated 
Mile-high coconut cream pie 7,212 Longmorn 25år Sweet, fruity & mellow 
Treacle on a bonfire 10,163 Bunnahabhain Moine 10år Heavily peated 
Firemen in fishnets 29,256 Laphroaig 7år Heavily peated 
Delightful gravitas 9,149 Glen Grant 30år Deep, Rich & Dried Fruits 
Teenage wisdom A4.4 Esperance Folle B 2004 SCS - other spirit 
Honey in a peat kiln 53,268 Caol Ila 7år Peated 
A Theta state of mind 35,223 Glen Moray 31år Old & dignified 
 
 
Tid & plats: Lördag den 1/12 kl: 16:00 Domnarvsgården, 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, ange vilken provning du betalar 
för samt vem du betalar för! 
 
Efter provningen serveras: Förrätt: Liten räktoast med västerbottenchips. Varmrätt: Majskyckling med rostad 
majs och äpple, chili emulsion samt friterad kroppkaka. Efterrätt: Blåbärsmuffins med vaniljkräm inkl kaffe. 
                                                                                                                    
Pris medlem: Provning 300:- Provning och mat 550:- (exkl dryck till maten) 
Pris icke medlem: Provning 375:- Provning och mat 625:- (exkl dryck till maten) 
Pris enbart matgäst: 250:-  
 
Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2018-11-15. 
Plusgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.  
 
2019 års preliminära vårprogram 
2019-01-19 Provning 198 - Clydesdale / Thomas Sundblom 
2019-02-22 Provning 199 - PNA med Folke Andersson 
2019-03-16 Provning 200 - Årsmöte 
2019-04-13 Provning 201 - Mario Groteklaes – The Nectar 
2019-05-04 Whisky & Konst 
 

Välkomna önskar styrelsen! 
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