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N 
är jag kommer fram 
till destilleriet möts 
jag av en stängd 
grind. Min 
taxichaufför ringer 

ett samtal varpå en vakt 
anländer och låter oss passera. 
Inchdairnie skiljer sig från de 
flesta andra destillerier jag 
besökt i det avseende att det 
inte är öppet för allmänheten. 
Det enda sättet att få komma 
dit – förutom om man har 
något jobbärende – är att köpa 
en tunna whisky. Då ingår 
nämligen en guidad tur på destilleriet. ”Vi ville kunna fokusera helt och 
hållet på att göra whisky. Att bygga ett besökscenter med ett café och ta 
emot folk, eller att göra gin för den delen, skulle ha varit en distraktion 
för oss”, säger Ian Palmer och tillägger att de valt en annan väg för att få 
ekonomin att gå runt fram till att de börjar tjäna pengar på sin egen 
whisky. Affärsplanen går ut på att sälja cirka 80 procent av all råsprit 
som produceras till bland annat Macduff International som använder 
det i sina blends som till exempel Islay Mist och Lauder’s. Råspriten nytt-
jas också för att byta till sig ung whisky från andra destillerier för att 
kunna sälja det vidare till blenders. ”Denna affärsmodell är faktiskt väl-
digt gammal och var troligtvis så de flesta destillerier fungerade på 
1800-talet. Man sålde merparten till blenders och sparade lite till sig 

själv. Vi har helt enkelt bara 
återupplivat en gammal affärs-
modell”, förklarar Ian. 
Maltspriten som görs i detta 
syfte kallas Strathenry och pro-
duceras alltid på samma sätt 
med en enda typ av jäst – i mot-
sättning till InchDairnies 
single malt. Men bara för att 
syftet med Strathenry är att 
ingå i olika blends bör 
destillatet inte underskattas. 
När jag provar råspriten 
imponeras jag av en fyllig 
kropp med örter, sötma och 

exotisk frukt. Om man redan nu vill veta hur Strathenry smakar har den 
oberoende buteljeraren The Whisky Barrel tidigare i år släppt en single 
cask under namnet The Voyager 2.

PÅ GRUND AV INCHDAIRNIES UPPLÄGG är man alltså inte under 
någon form för tidspress att lansera sin egen whisky. Men redan nästa år 
planeras det allra första släppet – grainwhiskyn RyeLaw. Rågwhisky är 
dock inget som förknippas med Skottland nuförtiden men när Ian läste 
ett 100-årigt dokument där det stod att råg användes i skotsk whiskytill-
verkning bestämde han sig för att återuppliva en bortglömd tradition. 
”RyeLaw innehåller en stor andel mältad råg och har lagrats på nya 
ekfat. På grund av de nya ekfaten blir fatprägeln snabbt dominant och 

Efter 40 år inom den skotska whiskyindustrin på bland annat Invergordon och Glen 
Moray bestämde sig ingenjören Ian Palmer för att starta sitt eget destilleri. Han hade 

sett efterfrågan på single malt öka under en lång period och förutspådde att tillgången 
på whisky för blends skulle bli knapp framöver. Med hjälp av ett statligt bidrag på 1,7 

miljoner pund och kapital från en grupp anonyma investerare grundade han 
ägarbolaget John Fergus & Co 2011. Bygget av Inchdairnie påbörjades 2014 och ett och 

halvt år senare stod ett av Skottlands mest innovativa destillerier klart att tas i bruk 
strax utanför Glenrothes i Fife.

Inchdairne invigdes 2016.
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Ian Palmer hade arbetat med whisky i 40 år när 
han startade Inchdairnie.

Inchdairnies single malt lagras bland 
annat på palo cortado-fat från Jerez.

Inchdairnies unika Lomond-panna 
är designad av Ian Palmer.
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Mäskpannan rymmer 18000 liter.

Lagring av whisky på 
italienska vinfat.
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om vi lagrar den för länge smakar allt bara av ek”, säger Ian. Eftersom 
det inte finns någon specifik kategori för skotsk rågwhisky tittade man 
på både den amerikanska definitionen av rågwhisky och på den skotska 
definitionen av grainwhisky och kom fram till att det gick bra att kombi-
nera båda regelverken. Det exakta receptet för RyeLaw är hemligt. Men 
Ian kan avslöja att det innehåller både mältad råg och mältat korn som 
mals för att sedan mäskas genom ett mäskfilter av typen Maura som ger 
en väldigt ren vört – en metod som skiljer sig markant jämfört med i USA 
där man som regel använder sig av omältad råg som kokas. Innan 
jäsningen äger rum filtreras vörten för att sedan destilleras på 
Inchdairnies mäskpanna. ”Lågvinet kör vi genom min egen version av 
en Lomond-panna (en spritpanna som utvecklades i Dumbarton på 
1950-talet) vilket i grund och botten är en spritpanna med en rektifie-
ringskolonn. Målet är att skapa en rågwhisky som man faktiskt kan 
dricka istället för att bara använda i cocktails”, säger Ian. Ett annat 
whiskyprojekt i Inchdairnies portfolio är den så kallade The PrinLaws 
Collection som går ut på att en gång om året göra en helt och hållet 
annorlunda whisky som destilleras på samma vis som RyeLaw – det vill 
säga först på mäskpannan och sedan på Lomond-pannan. På grund av 
Covid-pandemin gjordes inget under 2020. Men 2019 destillerades 
whisky av golvmältat havre vilket inte hade gjorts på över hundra år i 
Skottland. Den ena hälften av råspriten hälldes på ex-bourbon och den 
andra hälften fylldes på portugisiska vinfat av typen moscatel. Det 
senaste experimentet i PrinLaws-serien är whisky gjord av vete som 
destillerades under senhösten 2021.

INCHDAIRNIES PRODUKTION AV SINGLE MALT är minst sagt en 
vetenskap. För det första används uteslutande korn från Fife för att bland 
annat stödja närproduktion och bidra till en hållbar utveckling med 
mindre utsläpp genom kortare transportsträckor. Men själva kärnan 
handlar om att skapa fyra olika uttryck av råsprit som produceras fyra 

gånger per år; under våren, 
sommaren, hösten och vin-
tern. De allra flesta 
destillerierna i Skottland 
använder sig bara av korn 
odlat på våren och skördat 
under sommaren. På 
Inchdairne har man dess-
utom valt att jobba med ett 
så kallat vinterkorn som sås 
på hösten för att sedan växa 
långsamt under vintern och skör-
das under våren. ”De är väldigt olika 
typer av korn och skillnaden på vörten 
är stor. Vinterkornet ger oss en mer grumlig 
vört som bidrar till en helt annan smakprofil efter-
som den jäser annorlunda”, säger Ian. På våren och sommaren används 
vårkorn i whiskyproduktionen och under hösten och vintern används 
vinterkorn. Men det finns fler parametrar att ta hänsyn till. Eftersom 
forskningen på olika jästtyper inom whiskyindustrin är ganska begrän-
sad har man tittat på vin- och ölindustrin och försökt tillämpa 
kunskapen. För varje årstid tillsätts olika jäststrängar för att framhäva 
den karaktär som Ian tycker passar bäst. ”På våren och sommaren 
använder vi oss av olika typer av vinjäst och på hösten och vintern job-
bar vi med ale-jäst. Vinjästen bidrar till en lätt och floral prägel medan 
ale-jästen ger en tyngre och brödigare karaktär”, förklarar han. 
Eftersom dessa specialjäster inte alltid förmår att omvandla allt socker i 
mäsken till alkohol tillsätts även en mindre mängd av en lite kraftigare 
whiskyjäst som fungerar som ett slags garanti för att fermenteringen 
fullbordas. Jäsningen varar som regel i tre dygn på fyra olika jäskar av 
rostfritt stål.

I 2021 års cask club series lagras 
single malten på fat från Ornellaia.

OVAN: RyeLaw lagras på 
tunnor av ny amerikansk ek.
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Destilleriet är inte öppet för besökare.

I framtiden kommer en unik 12-årig whisky 
lanseras enbart för den skandinaviska marknaden 
som har destillerats med en skandivisk kornsort 
under midsommarafton.
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NÄR IAN VISAR UPP DESTILLERIET FÖRKLARAR han att tajmingen 
för mitt besök inte är den bästa. Produktionen har nämligen tillfälligt 
pausats på grund av tekniskt underhåll. Membranen i mäskfiltret håller 
på att bytas ut och några reparatörer klättrar på byggnadsställningar 
runt kopparpannorna som ska lackeras om. ”Traditionellt sett stänger 
många skotska destillerier ner under sommaren men eftersom alla behö-
ver samma reparatörer samtidigt har vi valt att göra det på hösten eller 
våren”. Kopparpannorna är specialtillverkade av den italienska produ-
centen Frilli i Toscana – både mäskpannan och spritpannan har svagt 
nedåtsluttande svanhalsar och rymmer 18000 respektive 11000 liter. 
Mäsken värms upp med hjälp av spillvärme och pumpas in i pannan som 
drivs av extern ånga. ”Vi återvinner cirka 35 procent av all energi som 
går in i pannan”, säger Ian och förklarar att de försöker begränsa sitt kli-
matavtryck så mycket som möjligt. Men även om Inchdairne har kommit 
väldigt långt vad gäller att ta tillvara på överbliven värme och energi 
under destilleringen finns det mycket kvar att göra. ”Mältat korn är den 
största enskilda bidragande faktorn till vårt klimatavtryck vilket huvud-
sakligen hänger ihop med hur kornet odlas. Och det handlar inte om att 
köra fram och tillbaka på åkern utan det är faktiskt kopplat till det 
kvävebaserade gödslet som producerar kväveoxid när det bryts ner”, för-
klarar Ian. Exakt hur man ska göra för att minska produktionen av 
kväveoxid är ännu inte fastlagt. Men på Inchdairnie har man tillsam-
mans med en närliggande gård redan börjat göra olika experiment med 
att bryta ner spannmålsrester från mäskningen och destilleringen på en 
anaerobisk rötkammare. Processen genererar delvis en gas som tas 
tillvara på och kan användas som energi under destilleringen. Dessutom 
skapas ett slags naturlig biprodukt som kan sprutas på kornfälten som 

alternativ till vanlig gödsel. ”Om vi kan bevisa att vi har ett lägre klimat-
avtryck än andra destillerier tror vi att det kommer att påverka både 
våra distributörer och slutkonsumenter när de fattar beslut om vilken 
whisky de ska köpa”. 

ETT STENKAST FRÅN DESTILLERIBYGGNADEN ligger ett av destil-
leriets 12 lagerhus med strax över 100 000 fyllda fat av alla möjliga olika 
slag. Ian visar upp en tunna från den legendariska vingården Ornellaia 
som uteslutande används för 2021 års lagring av whisky i destilleriets 
Cask Club Series. ”Varje år fyller vi 30 tunnor med vår single malt som vi 
säljer till privatpersoner för 12 000 pund stycket vilket inkluderar 12 års 
lagring av whiskyn, brittiska alkoholavgifter och buteljering. Dessutom 
får man varje år fatprover av whiskyn och ges vid tre tillfällen möjlighet 
att besöka destilleriet under lagringsperioden”. När destilleriets första 
officiella single malt kommer att lanseras är inte bestämt utan beror på 
när den anses vara färdig. Enligt Ian kommer det inte att ske innan den 
är tio år gammal. Däremot görs även en rökig whisky med namnet 
Kinglassie som troligtvis kommer finnas tillgänglig något tidigare.

DET RÅDER INGEN TVEKAN OM ATT EXPERIMENTERA med whisky 
på ett så grundligt och banbrytande sätt som Ian gör både kräver gedi-
gen kunskap och visst mod. Men innebär det inte också en viss risk att 
göra så pass otraditionell skotsk whisky? ”Att inte ta en risk är den störs-
ta risken jag kunde ha tagit. Att däremot ta ett steg ut i ett okänt 
territorium och bekanta sig med det är faktiskt en lägre risk”, avslutar 
Ian.

Sample av RyeLaw 60,3%. Cask 205.

92 Inchdairnies första whisky som når marknaden (kanske 
redan 2022) blir en rågwhisky som även innehåller en 

stor del mältat korn. Råspriten från detta sample destillerades 
2017 och har mognat på ett nytt amerikanskt ekfat fram till 
hösten 2021. Doften är ren med tydliga inslag av dill, grön 
paprika, muskotnöt och vaniljtoner. Även piptobak och läder 
hittar fram. Smaken är både fyllig och kraftig och dessutom 
fullpackad med inslag av knäck, vanilj och ett hav av kryddor. 
Med ett par droppar vatten blir alla nyanser ännu tydligare och 
helheten än mer storstilad. Helt enkelt otroligt bra ung 
rågwhisky!

Inchdairnie

RyeLaw kommer bli Inchdairnies första whisky som lanseras.
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om vi lagrar den för länge smakar allt bara av ek”, säger Ian. Eftersom 
det inte finns någon specifik kategori för skotsk rågwhisky tittade man 
på både den amerikanska definitionen av rågwhisky och på den skotska 
definitionen av grainwhisky och kom fram till att det gick bra att kombi-
nera båda regelverken. Det exakta receptet för RyeLaw är hemligt. Men 
Ian kan avslöja att det innehåller både mältad råg och mältat korn som 
mals för att sedan mäskas genom ett mäskfilter av typen Maura som ger 
en väldigt ren vört – en metod som skiljer sig markant jämfört med i USA 
där man som regel använder sig av omältad råg som kokas. Innan 
jäsningen äger rum filtreras vörten för att sedan destilleras på 
Inchdairnies mäskpanna. ”Lågvinet kör vi genom min egen version av 
en Lomond-panna (en spritpanna som utvecklades i Dumbarton på 
1950-talet) vilket i grund och botten är en spritpanna med en rektifie-
ringskolonn. Målet är att skapa en rågwhisky som man faktiskt kan 
dricka istället för att bara använda i cocktails”, säger Ian. Ett annat 
whiskyprojekt i Inchdairnies portfolio är den så kallade The PrinLaws 
Collection som går ut på att en gång om året göra en helt och hållet 
annorlunda whisky som destilleras på samma vis som RyeLaw – det vill 
säga först på mäskpannan och sedan på Lomond-pannan. På grund av 
Covid-pandemin gjordes inget under 2020. Men 2019 destillerades 
whisky av golvmältat havre vilket inte hade gjorts på över hundra år i 
Skottland. Den ena hälften av råspriten hälldes på ex-bourbon och den 
andra hälften fylldes på portugisiska vinfat av typen moscatel. Det 
senaste experimentet i PrinLaws-serien är whisky gjord av vete som 
destillerades under senhösten 2021.

INCHDAIRNIES PRODUKTION AV SINGLE MALT är minst sagt en 
vetenskap. För det första används uteslutande korn från Fife för att bland 
annat stödja närproduktion och bidra till en hållbar utveckling med 
mindre utsläpp genom kortare transportsträckor. Men själva kärnan 
handlar om att skapa fyra olika uttryck av råsprit som produceras fyra 

gånger per år; under våren, 
sommaren, hösten och vin-
tern. De allra flesta 
destillerierna i Skottland 
använder sig bara av korn 
odlat på våren och skördat 
under sommaren. På 
Inchdairne har man dess-
utom valt att jobba med ett 
så kallat vinterkorn som sås 
på hösten för att sedan växa 
långsamt under vintern och skör-
das under våren. ”De är väldigt olika 
typer av korn och skillnaden på vörten 
är stor. Vinterkornet ger oss en mer grumlig 
vört som bidrar till en helt annan smakprofil efter-
som den jäser annorlunda”, säger Ian. På våren och sommaren används 
vårkorn i whiskyproduktionen och under hösten och vintern används 
vinterkorn. Men det finns fler parametrar att ta hänsyn till. Eftersom 
forskningen på olika jästtyper inom whiskyindustrin är ganska begrän-
sad har man tittat på vin- och ölindustrin och försökt tillämpa 
kunskapen. För varje årstid tillsätts olika jäststrängar för att framhäva 
den karaktär som Ian tycker passar bäst. ”På våren och sommaren 
använder vi oss av olika typer av vinjäst och på hösten och vintern job-
bar vi med ale-jäst. Vinjästen bidrar till en lätt och floral prägel medan 
ale-jästen ger en tyngre och brödigare karaktär”, förklarar han. 
Eftersom dessa specialjäster inte alltid förmår att omvandla allt socker i 
mäsken till alkohol tillsätts även en mindre mängd av en lite kraftigare 
whiskyjäst som fungerar som ett slags garanti för att fermenteringen 
fullbordas. Jäsningen varar som regel i tre dygn på fyra olika jäskar av 
rostfritt stål.

I 2021 års cask club series lagras 
single malten på fat från Ornellaia.

OVAN: RyeLaw lagras på 
tunnor av ny amerikansk ek.
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NÄR IAN VISAR UPP DESTILLERIET FÖRKLARAR han att tajmingen 
för mitt besök inte är den bästa. Produktionen har nämligen tillfälligt 
pausats på grund av tekniskt underhåll. Membranen i mäskfiltret håller 
på att bytas ut och några reparatörer klättrar på byggnadsställningar 
runt kopparpannorna som ska lackeras om. ”Traditionellt sett stänger 
många skotska destillerier ner under sommaren men eftersom alla behö-
ver samma reparatörer samtidigt har vi valt att göra det på hösten eller 
våren”. Kopparpannorna är specialtillverkade av den italienska produ-
centen Frilli i Toscana – både mäskpannan och spritpannan har svagt 
nedåtsluttande svanhalsar och rymmer 18000 respektive 11000 liter. 
Mäsken värms upp med hjälp av spillvärme och pumpas in i pannan som 
drivs av extern ånga. ”Vi återvinner cirka 35 procent av all energi som 
går in i pannan”, säger Ian och förklarar att de försöker begränsa sitt kli-
matavtryck så mycket som möjligt. Men även om Inchdairne har kommit 
väldigt långt vad gäller att ta tillvara på överbliven värme och energi 
under destilleringen finns det mycket kvar att göra. ”Mältat korn är den 
största enskilda bidragande faktorn till vårt klimatavtryck vilket huvud-
sakligen hänger ihop med hur kornet odlas. Och det handlar inte om att 
köra fram och tillbaka på åkern utan det är faktiskt kopplat till det 
kvävebaserade gödslet som producerar kväveoxid när det bryts ner”, för-
klarar Ian. Exakt hur man ska göra för att minska produktionen av 
kväveoxid är ännu inte fastlagt. Men på Inchdairnie har man tillsam-
mans med en närliggande gård redan börjat göra olika experiment med 
att bryta ner spannmålsrester från mäskningen och destilleringen på en 
anaerobisk rötkammare. Processen genererar delvis en gas som tas 
tillvara på och kan användas som energi under destilleringen. Dessutom 
skapas ett slags naturlig biprodukt som kan sprutas på kornfälten som 

alternativ till vanlig gödsel. ”Om vi kan bevisa att vi har ett lägre klimat-
avtryck än andra destillerier tror vi att det kommer att påverka både 
våra distributörer och slutkonsumenter när de fattar beslut om vilken 
whisky de ska köpa”. 

ETT STENKAST FRÅN DESTILLERIBYGGNADEN ligger ett av destil-
leriets 12 lagerhus med strax över 100 000 fyllda fat av alla möjliga olika 
slag. Ian visar upp en tunna från den legendariska vingården Ornellaia 
som uteslutande används för 2021 års lagring av whisky i destilleriets 
Cask Club Series. ”Varje år fyller vi 30 tunnor med vår single malt som vi 
säljer till privatpersoner för 12 000 pund stycket vilket inkluderar 12 års 
lagring av whiskyn, brittiska alkoholavgifter och buteljering. Dessutom 
får man varje år fatprover av whiskyn och ges vid tre tillfällen möjlighet 
att besöka destilleriet under lagringsperioden”. När destilleriets första 
officiella single malt kommer att lanseras är inte bestämt utan beror på 
när den anses vara färdig. Enligt Ian kommer det inte att ske innan den 
är tio år gammal. Däremot görs även en rökig whisky med namnet 
Kinglassie som troligtvis kommer finnas tillgänglig något tidigare.

DET RÅDER INGEN TVEKAN OM ATT EXPERIMENTERA med whisky 
på ett så grundligt och banbrytande sätt som Ian gör både kräver gedi-
gen kunskap och visst mod. Men innebär det inte också en viss risk att 
göra så pass otraditionell skotsk whisky? ”Att inte ta en risk är den störs-
ta risken jag kunde ha tagit. Att däremot ta ett steg ut i ett okänt 
territorium och bekanta sig med det är faktiskt en lägre risk”, avslutar 
Ian.

Sample av RyeLaw 60,3%. Cask 205.

92 Inchdairnies första whisky som når marknaden (kanske 
redan 2022) blir en rågwhisky som även innehåller en 

stor del mältat korn. Råspriten från detta sample destillerades 
2017 och har mognat på ett nytt amerikanskt ekfat fram till 
hösten 2021. Doften är ren med tydliga inslag av dill, grön 
paprika, muskotnöt och vaniljtoner. Även piptobak och läder 
hittar fram. Smaken är både fyllig och kraftig och dessutom 
fullpackad med inslag av knäck, vanilj och ett hav av kryddor. 
Med ett par droppar vatten blir alla nyanser ännu tydligare och 
helheten än mer storstilad. Helt enkelt otroligt bra ung 
rågwhisky!

Inchdairnie

RyeLaw kommer bli Inchdairnies första whisky som lanseras.
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