
 
 
 

Om Highland Park 
 

 
Stark koppling till Skandinavien 
Highland Parks Skandinaviska arv sträcker sig ända tillbaka till vikingatiden. Fram till 1468 tillhörde 
Orkneyöarna, där whiskyn produceras, Norge då norrmännen fick lämna ifrån sig ögruppen till Skottland. 
Anledningen var att den norska kungen lämnat öarna i pant för sin dotters hemgift och inte klarat av att betala. 
Orkneyborna har dock aldrig glömt sitt Skandinaviska ursprung som än idag präglar livet på ögruppen vad 
gäller traditioner och ortsnamn. Till exempel firar man på vissa öar fortfarande Norges nationaldag och i den 
lokala Orkneydialekten hörs spår av norska. 
 
Highland Park grundades 1798 av Magnus Eunson, på den tiden känd som en legendarisk smugglare, 
hembrännare och predikant. Enligt historien sägs han vara svenskättling och att hans efternamn är en 
anpassning av det svenska Jonsson.  
 
Destilleriet är beläget strax utanför staden Kirkwall på Orkneyöarna, norr om det skotska fastlandet. Med sitt 
isolerade läge på Orkneyöarna ligger Highland Park på samma breddgrad som Stockholm, vilket gör det till ett 
av Sveriges närmaste whiskydestillerier och även Skottlands nordligaste. 
 

De fem grundpelarna 
Det är främst fem faktorer som skapar den unika karaktären hos Highland Parks whisky; tillverkningsmetoden, 
den lokala torven, det speciella Orkneyklimatet, att whiskyn lagras på sherryfat samt att faten innan buteljering 
får mogna på ekfat. 

 Highland Park använder traditionella tillverkningsmetoder. Bland annat vänder man större delen av 
malten för hand som anses bidra till den unika karaktären på whiskyn. 

 Torv används för att torka och smaksätta malten. Det finns inga träd på Orkney vilket ger torven en 
unik sammansättning (innehåller inget trä, bark, barr eller löv). Man tar inte heller torven så djupt som 
på många andra håll i Skottland. Det betyder att unga ljungrötter förstärker den speciella söta 
röksmaken som finns i whiskyn.   

 Det kyliga, fuktiga och blåsiga Orkneyklimatet utan stora temperaturskillnader gynnar lagringen av 
whiskyn. Detta innebär att avdunstningen från faten blir låg vilket ger whiskyn god tid att mogna.  

 Highland Park är ett av ytterst få destillerier som till större delen lagrar all sin whisky på sherryfat, som 
är 10 gånger dyrare än bourbon-fat.  

 Innan buteljering får de utvalda faten mogna ytterligare en tid på ekfat, detta för att de olika faten ska 
harmonisera och gifta sig med varandra. Det är en tradition som många andra destillerier frångår. 

 
Säljs över hela världen 
Från början tillverkade destilleriet i huvudsak whisky till blendedindustrin, men 1979 lanserades den första 
single maltwhiskyn ”Highland Park 12 years old”. Ur denna succé följde Highland Park 18 years old och 25 
years old samt flera specialutgåvor. Idag har Highland Park ett brett utbud av 12, 15, 18, 21, 25, 30, 40 och 50 
år gammal single malt som är hyllade av både finsmakare och experter. Utöver sina standardbuteljeringar ger de 
också kontinuerligt ut specialutgåvor och limited editions där man, som i Valhalla Collection, försöker 
återskapa äldre smakupplevelser. Highland Park har vunnit en rad prestigefyllda utmärkelser för hela sin 
portfölj, bland annat vinnare på 2011 Awards World Whisky för sin 25-åriga single malt och "bästa whisky i 
världen 2009" för sin 21-åriga Whisky Awards, samt fyrdubbla guldutmärkelser i San Francisco World Spirits 
Competition 2009. Highland Park 18 yo har tre gånger blivit utvald till ”Best spirit in the world” alla kategorier 
av Paul Pacault, Spirit Journal (Top 110 spirits). 
 
Highland Park säljs över hela världen. De största marknaderna är Storbritannien, USA, Japan, Tyskland och 
Sverige.  


