
Knut Helge Thompsen (38)
på Kvelland i Lyngdal er i
ferd med å bygge opp en
av Norges største kommer-
sialiserte vingårder.

– Skal man satse, så kan man like så
godt gjøre det ordentlig, sier Thompsen
og smiler.
I juni åpner han dørene for publikum

på Kvelland vingård.
I vinter og vår har han og bygningsar-

beidere stått på tidlig og seint for å få
ferdig nybygget som skal inneholde
både selskapslokale, kafé, besøkssenter
med utstilling og utsalg, produksjonsan-
legg og vinkjeller.

– Jeg håper vi blir ferdig tidsnok, for-
teller vingårdeieren og ser ut over områ-
det.

Det er tidlig mai, og fortsatt noen uker
igjen til vinplantene begynner å bli
grønne.

I SELSKAPSLOKALET i andre etasje har
han plass til om lag 50 gjester. Her kan
publikum få servert vin og lokalprodu-
sert gourmetmat. I kafeen vil det blant
annet bli servert lunsjretter. Det blir
også muligheter for å smake på vin.
– Jeg kommer til å holde åpent i hel-

gene i juni, juli og august. Folk har aller-
ede begynt å booke. Gjestene vil også bli
tilbudt vinkurs og omvisning på vingår-
den om de ønsker det, forklarer Knut
Helge Thompsen.
I skråningen bak nybygget har han på

et fire mål stort område plantet 1.400
drueplanter som skal gi både rød og hvit
vin. Går alt som det skal, vil hver plante
årlig gi cirka én flaske vin.
– Jeg har holdt på med testing siden

1996 for å finne druetyper som trives i
klimaet. Prøvevinen jeg har produsert
har fått gode tilbakemeldinger nedover i

Knut Helge Thompsen åpner
i juni dørene på Kvelland vin-
gård i Lyngdal. Her vil han tilby
selskapslokale og kafédrift,
samt vinkurs og omvisning på
vingården hvor han så langt
har satt ut 1.400 drueplanter.

Mat- og vinglede på Kvelland
Europa, forsikrer Knut Helge Thomp-
sen.
Årets lange vinter har ikke skapt

nevneverdige problemer for vingården.
Samtlige druesorter skal kunne tåle 20
minusgrader.

VINGÅRDEN ER en av ytterst få i sitt
slag i Norge.
– Det finnes noen mindre hobbydyr-

kere rundt omkring, og vi har dannet
en forening med om lag 60 druedyr-
kere. Men det er ingen som så langt
har valgt å satse kommersielt i så stor
grad som dette, sier Thompsen.
Ettersom plantene han har satt ut er

relativt unge, er det først neste år han i
større skala vil kunne tilby lokalprodu-
sert vin i selskapslokalene på Kvel-
land. Derfor må årets gjester nøye seg
med å drikke importert kvalitetsvin.

– Målet er å plante til sammen 12
mål, nærmere 4.000 planter, forklarer
Thompsen.
Han har inngått et samarbeid med

prosjektet Lister Mat. På den måten vil
gjestene kunne nyte lokalprodusert
vin i kombinasjon med kortreist mat.
– For eksempel bruker jeg lamme-

kjøtt fra dyr som er fra Kvelland, og
plommer fra egen hage, sier vingårdei-
eren.
I forbindelse med større tilstelninger

vil han ha behov for kokkehjelp og ser-
veringshjelp. Vinproduksjonen vil ta
hånd om selv.

DET ER NÅ fire år siden Farsunds Avis
første gang omtalte vingårddrømmen
til Knut Helge Thompsen. Den gangen
bodde han i Oslo, og hadde et 30-talls

planter som han brukte til å produsere
testvin.
I 2006 vurderte han å bygge om låven

på gården for å huse et produksjonsan-
legg.
Nå har Thompsen flyttet til Kvel-

land, og satt opp et eget nybygg i stedet
for å bygge om låven.
Han har brukt store summer på å re-

alisere drømmen. Hvor store summer
sier han at han ikke helt har oversikt
over.
– Det er vanskelig å si noe eksakt be-

løp. Egeninnsatsen har vært stor, men
det er snakk om en stor investering.
Selvsagt er det det, sier 38-åringen.
Innovasjon Norge er blant dem som

har gitt økonomisk støtte, både i form
av lån og tilskudd.
– Utfordringen har naturligvis vært

å få noen med på prosjektet, ettersom

investeringstiden er så lang. Det tar
flere år før investeringen betaler seg,
forklarer Knut Helge Thompsen.
Vinplantene gir nemlig ikke full pro-

duksjon før de har stått i jorden i nær-
mere ti år. Deretter kan de produsere
ifra 30 til 40 år.

– Skal man første satse, kan man like så godt satse ordentlig, sier Knut Helge Thompsen.

Så langt har
Knut Helge
Thompsen
plantet fire mål
med vindrue-
planter. Han
skal plante
ytterligere
åtte mål.

Slik så nybygget ut
begynnelsen av mai.
Det anlegges en stor
terrasse, og vindrue-
plantene skal plantes
helt inn til bygget.

Til høsten skal
produksjons-
anlegget i
nybygget stå
klart. Der vil
Knut Helge
Thompsen
produsere
lokalprodusert
vin på kommer-
sielt vis, som
den eneste i
Norge.
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