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Den
perfekte
druen
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På Kvelland Vingård midt i Vest-Agder viser Knut Helge Thompsen stolt frem sine vinranker.
Siden 1999 har vinbonden testet ut over 40 forskjellige druesorter like utenfor Lyngdal.
Jeg ville gjøre noe ingen andre hadde gjort, smiler Knut Helge.
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Fakta:
Knut Helge Thompsen Grunder. Singel.
Utdanning:
Master of Science in Satellite
Communication and Engineering, England
Master grad i Prosjektledelse fra BI Oslo
Tidligere arbeid:
Ingeniør som utvikler og prosjektleder innen
profesjonell radio kommunikasjon. For
flyplasser, blålysetatene, militære.
Terapeutpraksis.

På Kvelland Vingård eksperimenterer Thompsen,
i tett samarbeid med forskere fra Tyskland og
Sveits, for å komme frem til helt nye rødvinssorter
for vingården. Det er jakten på den perfekte druen
for vårt klima som er målet.
Klimaet for å dyrke druer er marginalt her i landet.
Men høy dagtemperatur og lav nattetemperatur i
druenes modningstid fremhever fruktaroma, og gir
den samme gode smaken som klimaet gir norske
jordbær og frukt.

Fokuset på rødvin er stort
Grunnen til at jeg har testet mye rødvinsdruer er at
disse må modnes bedre for å lage gode viner. Jeg
vet at hvis jeg kan lage en god rødvin, så kan jeg
også lage en bra hvitvin. Testvinene fra Kvelland
Vingård får veldig god omtale av anerkjente
tyske vineksperter. Rødvinene har et aromatisk
særpreg med en kompleks smak, med litt krydder
og mørke frukt, som solbær og bjørnebær. Den
har stort potensial for lagring. Vinen er i retning
av en toppvin av Spätburgunder – Pinot Noir fra
Palatinate i Syd-Tyskland. Så nå er det bare å få
opp produksjonsmengden.
Det er foreløpig ikke mulig å leve av vinproduksjonen. For og skaffe til veie inntekter satte Knut
Helge opp et stort besøkssenter med kjøkken,
kafe,vinbar og selskapslokale. Her tilbys omvisninger på vingården, gourmetmat, selskaper og
konferansefasiliteter. På sommeren åpner de opp
den store terrassen og tilbyr lunsj og småretter.
Grupper og selskaper må gi beskjed i forkant
slik at Thompson får alle nødvendige varer i hus.
Hvis han ikke selv står over grytene, leier han
inn gourmetkoker fra regionen. På menyen står
selvsagt kortreist mat. Så langt det er mulig. Blant
annet laks fra Lygna, lam fra Kvelland og hjort fra
en farm i nærheten. Og selvsagt har vinbonden en
rikholdig vinkjeller.

Økologisk drift
Ved Kvelland Vingård benyttes solcellepaneler for
belysning og den daglige driften av bygget. Mens
solfangere og en vedovn med vannkappe benyttes

til oppvarming med vannbåren gulvvarme. En
spesiell sammensetning av ulike miljøvennlige
byggløsninger har gitt et moderne bygg hvor
fornybare energikilder er sentral.
Vingården, med sine mange nye resistente
druesorter, dyrkes økologisk uten bruk av
kunstig næring og sprøytemidler. Ved å kombinere
forskjellige fornybare energiløsninger med et
økologisk jordbruk, er vingården en demonstrasjon
på bærekraftige løsninger med bruk av dagens
teknologi.
Om ikke lenge håper vi at vi kan få kjøpt noen
gode flasker kortreist vin fra denne driftige karen
fra Lyngdal. Knut Helge Thompsen har nemlig
store planer for driften.
Vingården er for ung til å levere druer til en
kommersiell drift. I år ble det lite druer så vi håper
på en bedre sommer neste år. I første omgang
skal jeg utvide vingården med syv mål slik at jeg
totalt får 12 mål med 3000 til 4000 planter til
drueproduksjon. På sikt vil dette kunne gi en årlig
vinproduksjon på 5000 flasker god vin.

Fakta:
Arbeidet i vingården begynner i februar
– mars med klipping og klargjøring av
plantene for en ny sesong.
Knoppene til plantene springer ut i
april-mai.
Fjerning av ugress i vingården fra mai til
august.
Trimming av skudd i juni.
Drueplantene blomstrer i juni – juli.
Man må henge opp nett i august for å
hindre at fuglene spiser druene.
Druene begynner å få farge i slutten av
august.
Druene er klar for høsting i september
– oktober.
Hovedgjæringen av vinen foregår i ca 14
dager.
En sekundær gjæring kan benyttes for å
redusere syren i vinen.
Vinen står og klarner frem til april.
Den ferdige vinen kan modnes på flasker
eller i store stålbeholdere, eller eikefat.

Fakta:
Kvelland Vingård har åpen kafé og vinbar
for dagsbesøkende fra mai til august.
Gruppebesøk med omvisning, lunsj eller
middag kan bestilles hele året.
Fine møtelokaler med lunsj eller gourmet
tallerken.
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