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|| Moonshine er en whisky, som amerikanerne lavede i 1920’erne og 1930’erne. Det var dog strengt forbudt, så produktionen foregik i skæret fra månen
- deraf navnet. Moonshine er også en del af Knaplunds produktion - den laves dog i dagslys ...

Smagen af Amerika
på den jyske hede
Knaplund Destilleri er Danmarks første amerikansk-inspirerede mikrodestilleri,
men her handler det ikke kun om at producere spiritus - det handler om at give
de besøgende en oplevelse
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Ude på marken står tre Texas Longhorn Buffaloes og iagttager bilerne, der drøner forbi. Karl
Povlsen går roligt hen imod dem med nogle
rundstykker i hånden, mens han begynder at
kalde. Kvæget med de meget lange horn står
lige og kigger lidt på ham, inden de i et langsomt tempo begynder at bevæge sig hen til
hegnet - og rundstykkerne, som Karl Povlsen
håndfodrer dem med.
- Planen var ellers, at vi skulle have bison
gående, men pludselig stod her en cowboy i
fuld mundering, og han sagde, vi skulle have
Longhorns. »Nå«, svarede jeg bare - men jeg
kunne godt se idéen, for der er ikke så mange
Longhorns i Danmark, fortæller Karl Povlsen,
mens kvæget spiser videre.
- Det var ellers meningen, de skulle slagtes,
men så blev han lidt blød i knæene, griner
Mathilde Ingvardsen.
Det var ikke helt tilfældigt, at det var en
cowboy, som kiggede forbi den dag - og at

det var denne form for kvæg, han mente, der
skulle stå på marken. Karl Povlsen har gennem
mange år været fascineret af USA, som han
har besøgt et utal af gange. De seneste rejser
til USA har primært været med det formål at
blive klogere på den amerikanske whisky-industri og destilleringen af den stærke drik, så
han har besøgt forskellige whisky-producenter.
- De synes jo, det er et lidt eksotisk indslag,
når du kommer fra Danmark. Nogle amerikanere har jo aldrig været udenfor deres stat, så
når du siger, du er fra Danmark ... lyder det fra
Mathilde Ingvardsen, mens hun kigger på sin
mand.
- De ser mig ikke som en konkurrent. Jeg er
ham, der stiller en masse spørgsmål, og jeg får
rigtig meget at vide - også de dårlige ting, siger
Karl Povlsen.

Tilgængelig whisky
De mange informationer suger han til sig, for i
en del år gik han med tanken om at lade fascinationen føre til åbning af et mikrodestilleri.
Den drøm er nu gået i opfyldelse med tilblivelsen af Knaplund Destilleri, som er Danmarks
første amerikanske mikrodestilleri.
- Amerikansk whisky er meget tilgængeligt.
Det er let at drikke, og det kan vi lære kunderne at drikke, fortæller Karl Povlsen med et
smil på læben.

Knaplund Destilleri er at finde en halv times
kørsel syd for Herning - stort set lige på grænsen mellem Herning og Ringkøbing-Skjern
kommuner - mellem Sønder Felding og Hoven.
Bygningerne har tidligere huset en efterskole
og senest været et opholdssted for unge, men
lokalerne stod tomme i en rum tid, indtil Karl
Povlsen i 2015 slog til og købte hele molevitten
for at udleve sin drøm om at åbne et destilleri,
som skal producere amerikansk-inspireret
whisky. Men nu var det ikke længere blot hans
drøm - han havde fået sin bedre halvdel med
på idéen.
- Vi syntes, det kunne være sjovt at starte
noget op sammen, så vi købte det her for »ingenting«, for her var alt, hvad vi havde brug
for, fortæller Karl Poulsen.
»Alt« fortæller, at drømmen ikke kun handler om whisky. Den handler om at skabe oplevelsesøkonomi, og det er her, at de tre Long-

|| Karl Povlsen og Mathilde
Ingvardsen siddende i baren, hvor
der blandt andet holdes smagninger.
De står bag Knaplund Destilleri, som
er en udløber af en drøm,
Karl Povlsen længe har haft om at
skabe sit eget mikrodestilleri.

Artiklen fortsætter på næste side

|| En af reglerne, når det kommer til
amerikansk whisky, er, at den skal lagres
i nye egetræstønder, så Karl Povlsen har
fået sendt tønder fra USA.

|| De tre Longhorn Buffaloes ankom til
Knaplund lige op til den officielle åbning
i juni. Der var planer om at slagte dem,
men nu er de blevet en del af den samlede
Knaplund-oplevelse.
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|| Karl Povlsen har gennem årene samlet et væld af forskellige whisky sammen: - Jeg samler nu ikke

|| Gin var Mathilde Ingvardsens interesse, og så fulgte Karl Povlsen efter. Den laves ikke fra bunden.

på whisky, det er mere souvenirs fra USA, og man må gerne smage. Flaskerne må bare ikke tømmes -

- Knaplund køber den rene alkohol, og så tilsættes forskellige ingredienser, så man får sin egen

det er reglen, fortæller Karl Povlsen.

speciallavede udgave.
|| Parret har investeret
i en stor still, der kan sikre
store produktioner. Den er
computerstyret, hvilket letter
lidt af arbejdet for Karl Povlsen.
Destilleriet har dog også nogle
mindre stills, som blandt
andet benyttes, når der holdes
workshops, hvor deltagerne kan
prøve kræfter med at fremstille
whisky, moonshine, rom eller gin.

|| Knaplund har indrettet en
lille butik, hvor man kan købe de
forskellige produkter - og nogle
af dem er samlet i pakker, så det
er nemt for køberen eksempelvis
at lave den gode cocktail.
|| Indtil videre har Knaplund fået sendt maj fra USA, men Karl Povlsen har fundet en dansk landmand, som kan levere majs, så nu er han så småt gået i gang med planen om at producere whisky, der er 100
procent dansk.

Artiklen fortsat fra forrige side
horn Buffaloes kommer ind i billedet. De skal
lokke gæster til, ligesom stedet kan anvendes
til teambuilding, fester, familieweekender - og
alt muligt andet, som de godt syv hektar jord
kan udnyttes til for at skabe oplevelser for de
besøgende. Naturligvis arrangeres der også
smagninger på det lille destilleri, og man kan
ovenikøbet prøve at lave sin egen spiritus.

Bourbon som lidenskab
Officielt åbnede Knaplund Destilleri i juni, men
parret har været i gang med arbejdet gennem
længere tid. I første omgang var det kun Karl
Povlsen, som sagde sit job op for at udleve
drømmen, mens Mathilde Ingvardsen passede
sit job ved siden af. I november tog hun dog
det sidste skridt, så nu er begge involveret i
Knaplund på fuld tid.
Selvom det er planen, at Knaplund skal
rumme forskellige aktiviteter, er det destillering af spiritus, der er omdrejningpunktet for
hele projektet - og som udgangspunkt whisky,
hvor Karl Povlsen især erklærer sig som stor
tilhænger af bourbon.
- Bourbon er min lidenskab. Når andre drikker rødvin, drikker jeg bourbon. Når jeg griller,
drikker jeg det, fortæller Karl Povlsen.
Den store viden, han efterhånden har samlet

sammen om amerikansk whisky-produktion,
er han i gang med at fylde på tønder ude på
den vestjyske hede, og der er helt bestemte
retningslinjer, man skal følge. En af reglerne
er, at kornblandingen, som man destillerer ud
fra, skal bestå af 51 procent majs.
- Majsen gør, at amerikansk whisky er
sødere. En anden regel er, at whiskyen skal
lagres i helt nye egetræsbeholder, forklarer
Karl Povlsen.
Reglerne følger han ude i sit lille destilleri.
Det tager dog tid at lave whisky. Mindst tre
år, når det produceres ud fra den amerikanske
tankegang, så det er knap og nap, at Knaplund

kan præsentere en whisky, der er lavet i Danmark, men under en af sine rejser til USA fik
Karl Povlsen sat en produktion i gang.
- Den er på vej hjem nu. Her i vores destilleri
begyndte vi først, da vi havde tilladelserne
på plads i juni - da var vi klar til at gå i gang,
siger Karl Povlsen.

Vestjyllands whiskybælte
Men det er ikke kun whisky, der destilleres
hos Knaplund. Der er investeret i udstyr, der
egner sig til det meste, så der produceres
eksempelvis også moonshine, som er en slags
whisky, som amerikanerne lavede i 1920’erne

Bourbon er min lidenskab. Når andre
drikker rødvin, drikker jeg bourbon.
Når jeg griller, drikker jeg det
KARL POVLSEN

KNAPLUND DESTILLERI

og 1930’erne. Produktion af stærk spiritus var
dog strengt forbudt på daværende tidspunkt,
så den blev lavet om natten - i måneskin. På
grund af forbuddet var der ikke tid til at lade
den illegale whisky lagre så længe, som ellers,
og det får den så heller ikke lov til hos Knaplund, der har forskellige varianter at byde på.
Noget andet er gin.
- Det var Mathilde, der syntes, det var
spændende - og det synes jeg også, men efter
at have bevæget mig i hele verden, troede jeg,
at gin var ovre i Danmark, men det var det
overhovedet ikke, så derfor satsede vi først på
moonshine, fortæller Karl Povlsen.
Tankerne bag Knaplund Destilleri er dog
ikke at producere store mængder spiritus
- det skal være et destilleri, som folk kan
besøge, smage på produkterne - og overnatte,
hvis man har lyst. Mathilde Ingvardsen og
Karl Povlsen håber, at det kan lokke turister
til.
- Vores mål er, at hvis man kommer fra
København og besøger Vestjyllands Whiskybælte, så bor man her hos os - og så kan
man tage ud og besøge syv destillerier, som
ligger omkring os. Vi tror på, turismen kommen, fastslår Karl Povlsen.
- Det, der begyndte i USA for 10 år siden,
det er det, der sker i Danmark lige nu med små
steder, som folk besøger, fortsætter han.

Parret - eller »Vestjyden & Århusianeren«
som kalder de to sig, hvor han er vestjyden,
og hun er aarhusianeren - har indrettet en lille
butik, hvor man kan købe udvalget af spiritus
- og der følger opskrifter med, så man kan lave
den perfekte cocktail.
- Det gør vi for at prøve at gøre det så nemt
som muligt for forbrugerne, siger Mathilde
Ingvardsen.
Karl Povlsen har i flere omgange været
iværksætter, hvor han har søsat nogle af sine
idéer, og når de kørte på skinner, fandt han på
noget nyt. Men med Knaplund Destilleri har
han »fundet sit kald«.
- Her er muligheder, så jeg behøver ikke
starte andet op - her er muligheder i alle retninger, og der kommer også mange idéer ind over,
så mange bliver sorteret fra igen, fortæller han
- og til det får han hjælp af sin bedre halvdel.
- Karl får rigtig mange idéer i sin krøllede
hjerne, og så sorterer jeg dem, griner Mathilde
Ingvardsen.
De idéer, der kommer gennem nåleøjet, skal
være med til at udvikle Knaplund, men det
vigtigste er nu en gang at udleve iværksætterdrømmen - og skabe oplevelser for andre.
- Vores mål er ikke at tjene en masse penge.
Det vigtige er, at det skal være sjovt for os
begge to. Her skal vi tage det roligt, og så skal
her være hyggeligt, fastslår Karl Povlsen.

|| Mulighederne er mange, når man besøger Knaplund. Oplevelser er det, som parret bag ønsker at give de besøgende.

