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Kraften i anrika  
VINFÄLT

Toscanas pittoreska vyer är förföriska. Det vet  
familjen Ruhne som köpte ett vackert gods där semestrar 
skulle njutas, men som trettio år senare är framgångsrika 

vinproducenter. Självförsörjning och kvalitet  
ska säkra verksamheten för framtiden.

Text och foto J O H N  W E R I C H

LIVLIGT PÅ ITALIENSKA 
LANDSBYGDEN
HÄR BOR: Mats och Birgitta Ruhne 
med döttrar och deras familjer.  
Yngsta dottern Sofia bor på, och har 
det dagliga ansvaret för, gården och 
vinproduktionen.
GÅRDEN: Terreno ligger i hjärtat av 
Chianti, cirka tre mil söder om Florens  
i Toscana, Italien. Egendomen består 
av cirka 150 hektar, till största delen 
skog, cirka 25 hektar vinfält och cirka 
3 000 olivträd.
VERKSAMHET: På gården produceras 
cirka 100 000 flaskor vin årligen.  
Nio semesterhus för uthyrning.
Nytt för i år är en restaurang på  
gården, öppen för lunch och middag. 
I Sverige drivs även The Winery Hotel 
i Solna, Sveriges första urbana vinfabrik 
med hotell. 
HEMSIDA: terreno.se,  
thewineryhotel.com.
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Mats och Birgitta Ruhne med  
några av döttrarna och barnbarnen 
framför Terrenos strama villa.
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Solen har precis gått upp, vägen sling-
rar genom det betagande vackra land-
skapet av skogsklädda mjukt böljande 
kullar. Vi har just lämnat Florens, 

åker söderut längs dalen kring floden Greve, 
mot hjärtat av Chiantidistriktet. En halvtim-
mes färd och vi skymtar Terrenos villa, inbäd-
dad bland vinfält, skogar och olivlundar, med 
en hänförande utsikt över dalgången.

Det är tidigt på morgonen och gården har 
inte riktigt vaknat. På gårdsplanen framför 
cantinan, som rymmer vinkällaren och vin-
produktionen, möter vi Sofia Ruhne på mor-
gonpromenad med familjens hundar Stella 
och Hector.

– I år är det 30 år sedan vi kom till Terreno, 
berättar Sofia när vi slår följe med henne.

Strax vandrar vi genom vinfält. Hundarna 
springer glatt mellan raderna av vinstockar 
som till hösten kommer att digna av mog-
nande vindruvsklasar, som blir till traktens 
röda guld, det berömda vinet chianti classico.

– Mina föräldrar, Birgitta och Mats, köpte 
Terreno i slutet av 1980-talet. Tankarna var väl 
då mest att köpa ett härligt sommarställe för 
hela familjen. Det var viktigare med en stor 
trädgård där vi barn kunde springa omkring, 
än att det skulle finnas vinfält, berättar Sofia, 
som under barndomen tillbringade långa här-
liga sommarlov med sina tre systrar på gården.

Mats och Birgitta Ruhne tillbringar fort-
farande stora delar av året på Terreno, men 
bor även i Sverige. Sedan ett antal år är det 
yngsta dottern Sofia som står för den dagliga 
driften av gården och vinproduktionen.

Terreno är en gård med anor. Man vet med 
säkerhet att det bodde folk här år 46 efter 
Kristus, årtalet finns inristat på en gravsten 
som berättar att romaren Lignanus begravdes 
just här. Dagens strama villa stammar från 
1500-talet då egendomen var ett gods under 
familjen Strozzi, en av de stora och mycket 
inflytelserika familjerna i Florens under  
renässansen. Godset med sina ansenliga mar-
ker har under seklernas gång utvecklats och 
består idag av en stor samling bostadshus, 
byggnader och utgårdar. Det liknar snarare en 
liten by där nio olika familjer bor med barn, 
hundar och andra husdjur.

Vi är tillbaka vid den generösa trädgården 
framför villan och följer de klippta cypres-
serna i allén. Morgondaggen ligger ännu som 
en glittrande slöja över de välskötta gräsmat-

»Tankarna var väl då mest att köpa ett härligt  
sommarställe för hela familjent«

Poolen svalkar skönt härliga sommardagar.

Sofia Ruhne ansvarar för det dagliga arbetet på gården, här i ett av de vackra vinfälten.
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Den ståtliga cypressallén framför villan. Gårdens stolthet, sangiovesedruvan.

Uppdukat för lunch  
på stenbordet i pietra 

serena på terrassen 
framför villan.

TRAKTENS VIN
I Chianti-området har vin odlats i årtusenden och sedan ett 
dekret av storhertigen Cosimo III de' Medici år 1716, definieras 
området och vinet som chianti classico. Vinet produceras av 
den lokala druvsorten sangiovese med inblandning av andra 
röda druvor som canaiolo, merlot eller cabernet sauvignon. 
Originalreceptet togs fram av baronen Bettino Ricasoli på 
slottet Brolio under mitten av 1800-talet. Han var för övrigt 
det enade Italiens andre premiärminister.
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torna, men börjar torka upp i takt med att 
solen reser sig över häckarna, som döljer den 
stora köksträdgården. Där möter vi Sofias 
mor, Birgitta, i färd med att hämta in grönsa-
ker till dagens lunch.

– Vi är i princip självförsörjande här på går-
den, säger Birgitta och berättar vidare att förut-
om köksträdgården, som året runt förser famil-
jen med grönsaker, så värms gården upp med en 
central panna, eldad med flis från den egna sko-
gen. Till det kommer en stor hönsgård, som ger 
ägg, och en fruktträdgård en med otaliga träd.

– Från skogen får vi även en hel del vilt  
under jaktsäsong, och så naturligtvis vår 
egen olivolja från lundarna.

För att inte tala om vinet, som naturligt-
vis är i centrum på ett anrikt vingods som 
Terreno. Framförallt har gården producerat 
rödvin, det välbekanta chianti classico. Likt 
många gårdar i Toscana har man också gjort 

det söta dessertvinet vin santo och dessutom 
enklare vita och röda bordsviner.

Sofia tar oss med ner i cantinan, själva vin-
produktionen, och vi träffar Sofias far Mats, 
för stunden i diskussion med vinmakaren 
Giacomo Fioravanti. Mats Ruhne berättar 
att när familjen tog över gården 1988, visste 
ingen av dem något om vinproduktion. De 
första åren ägnades mest åt att rusta upp vil-
lan och andra byggnader. Vinfälten var utar-
renderade och man var glad för det enkla röd-
vin som då producerades. Stor möda lades på 
att renovera och vackert inreda den historiska 
villan, och att skapa en prunkande trädgård.

– Efter några år började vi intressera oss 
för vinet, och har sedan dess enträget arbetat 
för att producera ett vin, som på bästa sätt för-
medlar känslan av trakten. Det som så ofta i 
vinvärlden kallas terroir.

– Att lägga om inriktingen på en vingård 
och att höja kvaliteten på ett vin tar tid. Det 
börjar ute i vinfälten, och de senaste åren har 
vi planterat om stora delar av våra runt 20 
hektar vinfält, berättar Mats vidare.

Numera görs en striktare gallring, allt för 
att få fram så hög kvalitet som möjligt. Vin-
gårdsarbetarna lägger mycket mer tid och 
omsorg ute i fälten. Det senaste, och mycket 
viktiga steget, i processen togs när gården 
ställde om till ett helt ekologiskt jordbruk 
och certifierades som ekologisk producent.

Sedan Sofia för ett par år sedan tog över 
det dagliga ansvaret, har hennes fokus varit 
att inte bara ta vinerna till det absoluta topp-
skiktet, utan även att höja nivån på uthyr-

»Efter några år började vi intressera oss för vinet«
Birgitta Ruhne njuter av ett glas chianti classico i köket.

Villans ljusa och luftiga kök gjorde Birgitta om för några år sedan.

Villan i typisk stram toscansk arkitektur omges av en välskött park.

Entréhallens vackra fresker är utförda av Stefan Söder och Jonas Wickman.
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och bred. I jämförelse med de stora italienska 
producenterna är dock gårdens produktion att 
betrakta som nära på småskalig. De senaste 
åren har dessutom produktionen i antal flaskor 
minskat, ett högst medvetet val. För att höja 
kvaliteten till absolut högsta nivå, gallras vin-
stockarnas klasar mycket hårdare. Endast de 
absolut bästa får växa till sig. I dagsläget produ-
ceras runt 100 000 flaskor årligen på vingården.

Familjen Ruhne har skapat ett eget paradis 
på Terreno. I allt vi ser, är det också uppenbart 
att stor möda och omsorg har lagts ner. Inte 
bara i att skapa en så vacker omgivning, utan 
också på de produkter som här tillverkas.

– Mitt jobb är på sätt och vis att säkra går-
dens framtid. Vi har nu i 30 år levt ett drömliv 
här, och genom att utvecklas och producera 
viner i högsta klass vill vi göra gården självför-
sörjande, så att vår familj kan njuta av denna 
plats i generationer framöver, avslutar Sofia. 

ningsdelen i verksamheten, deras så kallade 
Agriturismo. Det är en form av Bo på lant-
gård, som är väldigt populär i Italien, fram-
förallt i Toscana. Under sommarhalvåret 
hyr familjen ut sex hus för självhushållning.  
Husen ligger vacker spridda över egendo-
men, omgivna av vinfält och olivlundar och 
är rustikt inredda i typisk toskansk stil.

– Det är ett härligt sätt att ta del av det uni-
ka, vackra och genuina liv som man kan leva 
här i Toscana, säger Sofia som nu visar oss till 
lagringskällaren.

Det här är hjärtat i vinproduktionen. Långa 
rader av ekfat härbärgerar en förmögenhet i 
vin, som ligger och mognar och tar smak. Ter-
reno producerar mestadels rödvinerna chianti 
classico och chianti classico riserva, men på 
senare år har man börjat experimentera mer. 
Tillsammans med vinmakaren Giacomo  
Fioravanti och, inte minst, den erkände enolo-
gen Federico Staderini, har Ruhnes tagit fram 
flera nya vinsorter. De enskilda druvsorterna, 
som petit verdot och pinó nero får komma 
fram mer – innovativt och modigt. Det är ett 
sätt att visa de enskilda druvornas karaktärer, 
och hur de ter sig i Chiantis unika jord.

Vi avslutar vår tur under medeltida sten-
valv i capellan, provningskällaren. Väggarna 
bågnar nästan av flaskor. Här sparas ett antal 
flaskor av varje sorts vin, från varje årgång, 
ett reellt arkiv över gårdens produktion. I 
Capellan hålls även middagar, vinprovning-
ar och avsmakningar.

Samlingen buteljer ger verkligen en överblick 
av Terrenos produktion, som ter sig ansenlig 

»Mitt jobb är på sätt och vis att säkra gårdens framtid«
Gårdens anställda framför produktionskällaren, med Mats Ruhne vid Piaggion.

Sofia Ruhne med gårdens vinmakare Giacomo Fioravanti i vinkällaren.

Gårdens hundar, Hektor, Stella och Sally i villans luftiga vardagsrum.

Under medeltida valv dukas det upp för festmåltid i capellan, gårdens provningskällare.
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