hem & gårdar
Fruktsamt.
Birgitta med
en korg full
av nyplockade
persikor.
Vackert stensatt.
På husets baksida
leder en trappa
ner till de gamla
gårdsbyggnaderna.

Chianti Classico
tillverkas av
Terrenos stolthet
– sangiovesedruvan.

Svenska parets vingård i Toscana

Drömmen om
Terreno blev sann
Birgitta och Mats Ruhne är inte ensamma om att vara
förälskade i Toscana. Men de vågade ta steget och satsa
på sin dröm – en egen vingård i det vackraste av Italien.
T e x t o c h f o to J o h n W eri c h
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Familjen Ruhnes praktfulla
1700-talshus vilar i skuggan
under pinjeträden.
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»Hit kom Napoleon för att
dricka brunn mot sin migrän«
Hö gt upp på de böljande kullarna nära
Greve in Chianti, i hjärtat av Toscana,
ligger vingården Terreno. Det vackra, ljusa
huset välkomnar oss i slutet av en välklippt
cypressallé. På sluttningarna ner mot dalen
växer rader av vin och de grågröna bladen på
olivträden glittrar i morgonsolen.
Klockan är strax efter åtta och redan
hörs ljudet av plockarna som sakta arbetar
sig neråt i raderna och tar klase efter klase
av vackra sangiovesedruvor.
Det är mitt i skördesäsongen och korg
arna, till brädden fyllda av druvor, töms på
traktorflaket. Mats Ruhne konstaterar att
det är en liten skörd i år.
– Under mina 22 år här på Terreno
tror jag aldrig vi har plockat så lite – men
samtidigt har druvorna aldrig hållit så hög
kvalitet. Ingenting ont som inte även har
något gott med sig, säger han medan vi går
tillbaka från fälten.

En stilig allé av välklippta cypresser leder fram till huset.

I Terreno finns gott om plats
att leka för barnbarnet Calle.
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En svensk trågsoffa pryder det luftiga vardagsrummet.

På gårdsplanen framför den stora
 uvudbyggnaden möter vi hustrun Birgit
h
ta i full färd med att ta hand om grönsaker
och ordna lunchen åt vinplockarna.
– Just nu är en underbar årstid här –
behagligt varmt på dagarna och svalt om
nätterna, säger Birgitta.
Familjen Ruhne köpte Terreno 1988.
De hade just fått ett ekonomiskt tillskott
och beslöt sig för att lägga pengarna på en
vingård i Toscana.
Sagt och gjort. De åkte ner för att titta
på tänkbara gårdar. Terreno var en av de
första de såg och de föll direkt. Tre dagar
senare var kontrakten skrivna.
– Terreno med sina vackra hus och
utbyggnader, all mark och alla odlingar
kostade på den tiden inte mer än en villa i
Bromma, säger Mats.
Köpet skulle visa sig påverka hela
familjen Ruhnes framtid. De hade ju inte

Birgitta och Mats njuter av sin skörd.

Driver ekologisk vingård
Namn: Birgitta och Mats Ruhne.
Familj: Fyra döttrar med familjer.
Bor: På vingården Terreno i Toscana,
Italien och i Stockholm.
Yrken: Mats är VD och ägare av ett
stort rederi och driver Terreno tillsammans
med Birgitta. De har även Terrenos vinotek
i Stockholm.
Huset: Byggt på 1600-talet, om- och
tillbyggt under seklerna, cirka 1 000 kvm.
Mark: 150 hektar varav vin odlas på 20.
Verksamhet: Produktion av vin och
olivolja, uthyrning av semesterlägenheter:
www.terreno.se.

Svenskt och italienskt förenas i vardagsrummet, där gripsholmsstolarna klätts i toscanska tyger.

Swimmingpoolen gör
gott i sommarvärmen.
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»Röken från grillen påminner om den stundande skördefesten«
bara köpt sig ett fantastiskt semesterställe,
utan även en producerande vingård med
runt tio anställda.
Familjen Ruhne delar sin tid mellan
Stockholm och Terreno. Tillsammans med
sina fyra döttrar och deras familjer blir det
stora familjesamlingar här under högtider
och lov. Flera av döttrarna arbetar inom
familjeföretagen som utöver produktion
av vin och olivolja även innefattar uthyr
ning av semesterlägenheter och driften av
Terrenos vinotek.
– En av de mest positiva upplevelserna
med att flytta till Italien var hur bra det
funkar att driva företag här, säger Mats när
han visar oss runt i den stora vinkällaren,
eller cantina, som det heter på italienska.
Terreno är en mycket gammal gård.
Man vet med säkerhet att det bodde folk
här redan år 46 efter Kristus, det årtalet
finns inristat på en gravsten vid gården
som berättar att romaren Lignanus be
gravdes här. Men redan 200 år tidigare

Middagen dukas fram i den gemytliga matsalen.

var det här Hannibal med sina 37 elefanter
tågade mot Rom. Hit kom även Napoleon
för att ”dricka brunn” mot sin migrän när
han regerade över kungariket Italien.
Numera dricks det ädlare saker än
brunnsvatten här. I Terreno produceras
årligen cirka 150 000 flaskor vin, varav
en stor del säljs till Sverige. Terreno ligger
mitt i det prestigefyllda Chianti Classicodistriktet. Av gårdens 150 hektar odlar
man vin på drygt 20. Vinet är klassat
som ett docg, Denominazione di Origine
Controllata e Garantita, vilket är Italiens
högsta kvalitetsgaranti.
Familjen Ruhne har jobbat hårt med att
förbättra produktionen och höja kvalite
ten och på senare år har gårdens viner fått
en mängd utmärkelser.
– Nytt för i år är att vi blivit godkända
för ekologisk produktion, så det vin vi till
verkar från och med i år kommer att vara
ekomärkt, säger Mats.
Om han är herre över vinproduktionen

Toscanas vackert böljande kullar.

i vårt grannskap
Värt att besöka: Den vackra staden
Siena, där den välkända hästtävlingen Il
Palio går av stapeln varje år.
Ät gott på: Mangiando Mangiando
på torget i Greve in Chianti, klassisk
toskansk mat tillverkad enligt Slow
Food-principerna.
www.mangiandomangiando.it
Handla här: Antica Macelleria Falorni
i Greve in Chianti är världskänt för sina
charkuterier. Här säljs dess två specialiteter tryffel- och fänkålssalami.
www.falorni.it

Terracottan i gästrummen kommer från grannbyn Impruneta.
Familjen kopplar gärna av i det härliga biblioteket.
Vin och olivolja produceras
på gården. Familjen Ruhne hyr
också ut semesterlägenheter
till besökande.

Hallens
väggmålningar
är signerade
Stefan Söder och
Jonas Wickman.
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»Här är behagligt
varmt på dagarna
och svalt om nätterna«
är det Birgitta som bestämmer över husen
och den vackra trädgården. Huvudbyggna
den, som är cirka 400 år gammal, har byggts
om och till under seklerna. De första åren
gjorde familjen inte mycket åt själva huset,
i stället bodde de in sig och lärde känna
byggnaden.
– När vi väl började renovera var det
viktigt för oss att bevara husets känsla. Vi
var noga med att använda lokala material
och många möbler har vi köpt här i trakten,
säger Birgitta.
Det är ett stort hus, vilket behövs när hela
familjen kommer på besök. Paret har även
ofta gäster, och då kommer de sju vackert
inredda gästrummen väl till pass.
När Birgitta och dottern Victoria – som
i normala fall jobbar med vinagenturen i
Stockholm – kommer till vinfältet med färsk
pastasallad, nybakat bröd, olivolja och svalt
vin jublas det i vinraderna. Plockarna, som
även består av vänner, kolleger och bekanta
från när och fjärran, samlas vid den stora
stenen under olivträdet för att äta.
– Bästa stunden på dagen är när man
efter en hel dag bland vinrankorna med
vinblå händer och en trött rygg kan basta
och sedan sätta sig vid det stora stenbordet i
trädgården med ett glas vin, säger Mats.
På eftermiddagen, när solen börjar
sjunka mellan cypresserna, påminner röken
från den tända grillen om den stundande
skördefesten. (

Hemmet har renoverats, men ursprungskänslan består.
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