
Om Clydesdale AB. Clydesdale är ett entreprenörsdrivet företag som vill utveckla den svenska 
dryckeskulturen genom att visa att utbudet av whisky är både brett och djupt, men samtidigt även förorda en 
måttlig konsumtion. Clydesdale är svensk importör av Highland Queen sedan många år. 

 

 
Pressmeddelande     Stockholm 16 april 2017 

 

The Queen is Back – en klassisk whisky åter på Systembolaget 
 
Den världsberömda whiskyn Highland Queen blandades för första gången 1893 

på Roderick Macdonalds kontor i hamnen i Leith, på den plats där Maria Stuart 

landstigit 332 år tidigare när hon i triumf återvände till Skottland. 

 

Maria Stuarts tragiska livsöde bär alla skottar med sig och det gjorde också 

Roderick Macdonald när han såg ut över hamnen och funderade på vad 

han skulle kalla den whiskyblandning han just hade komponerat. Vid den 

här tiden hade den nya blendwhiskyn gjort Skottland till ett Klondyke och 

åtskilliga affärsmän skapade sig förmögenheter på att blanda och sälja 

whisky över det brittiska imperiet. Roderick Macdonald hade arbetat under 

flera år i traktens destillerier och behärskade konsten att komponera 

whisky. Han var en första klassens masterblender, men också en 

säljsinnad affärsman med ett vinnande och övertygande sätt. Han reste 

över hela världen och lyckades lägga grunden till en makalös 

försäljningssuccé. I slutet av 1970-talet fanns hans Highland Queen på 

samtliga av världens marknader där skotsk whisky fick säljas.  

” Kom ihåg att du läste det här först – detta är Sveriges nya 

storsäljare!” - Carl Lönndahl, WhiskyABC 

Sverige var naturligtvis inget undantag. Redan 1 juli 1929 är Highland Queen listad i 

Aktiebolaget Stockholmssystemets lilla katalog. Den kostade då 9:75 på helbutelj. När 

dagens Systembolag, grundades 1955 var Highland Queen självskriven på hyllorna. Men 

när ägarbolaget valde att fokusera på singelmalt vid slutet av 1990-talet försvann dock 

Highland Queen från den svenska marknaden.  

 

– Det är mycket glädjande att vi åter kan erbjuda svenska 

whiskyvänner denna klassiska whisky. Den har mycket få 

motsvarigheter, både när det gäller pris och kvalitet, säger Micke 

Nilsson. 

 

Highland Queen har även en rad singelmalt-syskon. Det rör sig om en serie 

kallad Highland Queen Majesty som buteljeras i tre olika åldrar upp till 16 år.  

 

Highland Queen finns på samtliga Systembolag och kostar endast 229 

kronor. Maltwhiskyn Highland Queen Majesty är tillgänglig via 

beställningssortimentet. 

 

Smaknoter 

 

Doft: Mild, lite söt och med lätta inslag av päron och citrus 

Smak: Avrundad, lätt brödig med vaniljtoner och en behaglig honungssötma 

 

För mer information pressmaterial och bilder:  

Clydesdale AB 

070-5106989 

administration@clydesdale.se 

www.clydesdale.se/highlandqueen 


