
Castello di
Montegiove
-vårt italienske slott
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Text & Foto: Lisbett Wedendahl/House of Pictures

57



snart har vi kjørt de 154 km fra Rom sentrum til den lille
italienske fjellandsbyen Montegiove. Den siste strekningen
fører oss gjennom vakre kuperte landskaper hvor det hist
og her dukker opp små, pittoreske fjellandsbyer med en
håndfull hus og tilhørende kirketårn. Men så plutselig viser
byen, og ikke minst slottet seg. På en skogkledd bakke-
topp mellom de to umbriske middelalderbyene Orvieto
og Perugia ligger Castello di Montegiove vakkert omringet
av olivenlunder og vinmarker så langt øyet kan se. Borgen
ble oppført av greven Marciano  på 1200-tallet og har 
tilhørt de nåværende eiernes familie siden 1780.

Det er som å bli tatt med tilbake til middelalderen mens
vi begir oss opp langs grusveien omgitt av skyggefulle 
pinjetrær og inn mellom den store porten i bastionen
utenfor slottets ringmur. Men snart brytes bildet av 
slottets to små pikers husker i trærne, og en liten bil som
står på gårdsplassen og vitner om at her bor det faktisk en
moderne familie.

DET ER ET 
VAKKERT SYN som

venter når man svinger

rundt fjellet og Castello di

Montegiove viser seg i 

horisonten.

Borgen var barndoms-

hjemmet til Beata 

Angelina, som startet en

nonneorden på begynnelsen

av 1400-tallet. Ordenen

eksisterer den dag i dag, og

hvert å i september har 

familien Misciattelli messe

i sitt kapell sammen med

nonnene.
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Adskillige ferier hos familiens italienske bestefar ble til-
brakt på slottet i Lorenzo Misciattellis barndom. Senere
utdannet Lorenzo seg til agronom, og fikk noen år etter
sin farfars død tilbud om å overta ledelsen for slott og
landbruk. Dette var en utfordring han og hustruen Rikke
bare ikke kunne si nei til, også selv om de visste at det lå
en stor oppgave foran dem.

Høsten 2002 tok familien spranget fra sin lille, hyggelige
leilighet på Fredriksberg til en nærmest uvirkelig 
tilværelse på det italienske vinslottet, langt fra allfarvei og
omgitt av rå, italiensk natur.

Det skulle dog vise seg å ta de første 5 årene før familien
kunne ta sitt nye hjem riktig i bruk. En kjempestor kran
dominerte den ellers så vakre slottshagen, samt en lang
rekke, lokale håndverkere i alle etasjer som satte familien
på en ganske hard prøve.

I flere år hadde slottet stått forsømt, hvilket betød at det
var bruk for en gjennomgripende renovasjon med det
samme.
Å få et normalt familieliv til å fungere midt på en slik 
byggeplass, med riktig mange upraktisk fordelte kvadrat-
meter og 2 små piker,  var en utfordring. Selv venner og
familie tvilte i perioder på om de skulle klare det. 
Men paret gikk på med krum hals, og i dag, 7 år etter,
fremstår deres private bolig på et par hundre kvadrat-
meter som en sjarmerende perle.
Innredningen er en unik miks av møbler og nips med-
brakt fra Danmark, kombinert med slottets skattekamre
av antikviteter og historiske funn som rommene huset ved
ankomsten. Med Rikkes sans for detaljer er stuene nå
fulle av liv, sjel og personlighet.

”Vår smak har endret seg mye siden vi kom. Vi har lært å se 

stedets personlighet og har innredet deretter”, forteller Rikke.

”Det er ennå kasser og skap vi ikke vet helt hva inneholder”, 

smiler hun.

STEINTRAPPEN fører inn til familiens private bolig på slottet. 

I bakgrunnen ses hagen.

SLOTTSHAGEN har mange, vakre detaljer som klassisk formklippet

buskbom, smale grusstier, blomstrende hortensiaer og en fantastisk utsikt

over Umbrien.

EN GAMMEL KANON fra krigens tid har fått lov til å bli stående

på slottets gårdsplass, som en del av historien.

PAVILJONGEN passer perfekt til slottshagen og gir deilig skygge til

ettermiddagsteen på varme dager. En gammel, glasert kanne bryter en nisje

i slottets steinmur.
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Kjøkkenet er absolutt familiens samlingspunkt. Her er de sammen
om dagens måltider og ofte kommer det familie og venner på 
middag til enkle pastaretter og god vin av egen høst. Skal det være
ekstra fint tas en av de store finstuene i slottets nordre del i bruk. 
I forbindelse med spisestuen ligger en kjempemessig takterrasse
hvorifra det er den vakreste utsikt over fjellene. De flotte salene
leies også ut til brylluper og selskaper, akkurat som resten av 
slottet leies ut til blant annet fotoshoots. 
Selv om det produseres rødvin og olivenolje av høyeste kvalitet 
krever det allikevel sitt å holde et snart 800 år gammelt slott på
bena. Derfor har familien vært kreative og innredet stedets gamle,
nedlagte olivenmølle til to skjønne ferieboliger i luksusklassen, og på
sikt vil flere restaurerte boliger komme til.

KJØKKENET er innredet i ekte, italiensk landstil, med forskjellige møbler, et stort

ildsted, lekehjørne og til og med en gynge. Den har pikene og deres venner hatt stor glede

av, og det er også ganske praktisk når man skal passe barn og lage mat samtidig.

Trekassen til høyre for vinduet er et tradisjonelt italiensk kjøkkenmøbel og brukes til å

oppbevare mat.

Spisebordet i kirsebærtre er opprinnelig strykebordet fra lintøyrommet som har blitt 

renovert og lakket. Stolene omkring er Thonet stoler funnet hos en lokal brukthandler.

Bordet blir ofte tatt i bruk som arbeidsbord når Rikke tryller på kjøkkenet.

Lysekronen fant paret i deler rundt omkring på slottet og har samlet den sammen perle

for perle.

KOBBERGRYTENE på veggen har blitt flittig brukt og har vært på kjøkkenet i

mange, mange år. 

MARMORVASKEN er minst et par hundre år gammel.
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DEN STASELIGE gamle spisestuen med utsikt over fjellene oser av 

historie med gamle gobeliner, lysekroner og polstrede stoler omkring et meget

langt spisebord. Her inviteres venner og familie på middag når det er fest.

DEN LILLE OPPHOLDSSTUEN (neste side) var ikke enkel å 

innrede med mange dører og vinduer. Men Rikke har klart å skape en 

avslappet og hyggelig atmosfære. Stuen brukes som TV-stue om kvelden og et

rom hvor man kan trekke seg tilbake om dagen.

Billedkollagen over sofaen vokser løpende etter hvert som de finner nye små

rammer og bilder. PH lampen i taket er en bryllupsgave.
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DET STORE KLESSKAPET med glassdører har Rikke kjøpt hos

en brukthandler i Stefansgade på Nørrebro. Skapet har fulgt henne i mange

år og har vært tatt fra hverandre og satt sammen igjen mange ganger før

det endte på slottet. 

Den røde kjolen har Rikke sydd til seg selv.

Det gamle speilet over kommoden er et arvestykke.

RIKKE har et hyggelig, lite arbeidsatelier som hun har innredet praktisk

med reoler til stoff, et stort arbeidsbord og oppslagstavler med plass til 

kreativ inspirasjon. Hun syr på bestilling til private.

EN LITEN mellomgang forbinder foreldrenes soverom med jentenes.

PIKENES rom var allerede lyserødt da familien ankom, så det var 

opplagt å la fargen forbli, selvfølgelig fulgt opp av to prinsessesenger med

tyllhimmel. 
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DEN GAMLE NEDLAGTE OLIVENMØLLEN som nå
er innredet til luksus utleieboliger er meget populær. 
De ligger ved foten av slottet med en fantastisk utsikt over
de omkringliggende fjellene.

FERIEHUSET har en deilig terrasse, eget urtebed 
og direkte utgang fra det store kjøkkenet som har et 
fantastisk hvelvet tak som skaper en helt spesiell stemning. 
Stuen er komfortabelt innredet med lyse sofaer, pledd,
personlig nips og et stort ildsted.
Soverommet oser av sjarm med gamle smijernssenger og
vakre antikke klesskap med god plass. Det samme gjør
badet som er ekstravagant innredet med marmorvask,
stort badekar og tykke håndklær.
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Mange av stedets gjester nyter godt av Montegioves 
perfekte beliggenhet midt mellom Italias to mest 
avholdte byer, nemlig Rom og Firenze. Disse kan nås i bil
på knappe 2 timer. Konserter, kunstutstillinger og en årlig
vinmesse er også noe av de tiltak som gjør det mulig for
Rikke og Lorenzo å kunne fortsette den kostbare
restaureringen av resten av slottet. På sikt drømmer de
også om å kunne arrangere jaktselskaper, da området har
en betydelig villsvinebestand, som imens vi var på besøk
valgte at nedlegge en vinmark tilsvarende fire fotball-
baner på bare én natt.

Vil du vite mer eller besøke Castello di Montegiove, 
kan de kontaktes på Telefon & Fax: (+39) 0763837473
tenuta@castellomontegiove.com
05010 Montegabbione (TR), Umbria, ITALIA.
www.castellomontegiove.com

DEN LILLE sjarmerende fjellbyen Montegiove har egen kirke, to 

restauranter og en bar. Befolkningen er meget vennlige og her hersker det en

avslappet stemning.
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