
Villa
GHIANDAIA

I en skråning i Italia, midt i en eikeskog, ligger interiørjournalist og 
fotograf Lise og Kristian Septimius Kroghs fantastiske feriebolig.

Villa Ghiandaia er et moderne pusset trehus hvor store glasspartier 
trekker den makeløse panoramautsikten inn i de høyloftede  

rommene og får inne- og uteliv til å flyte sammen.

- bæredyktighet, grønne åser og blå berg
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Villa Ghiandaia, eller Villa G.
som den også kalles siden 
ingen kan uttale navnet 
allikevel, betyr nøtteskrike på 
italiensk. Huset er 220 m2 
over 1 ½ plan, bygget inn i 
en klippeskråning i ytterkanten 
av en eikeskog i 700 meters 
høyde. Et bæredyktig prosjekt, 
som i arkitekturen er en 
blanding mellom moderne 
italiensk byggestil og nordisk 
funksjonalisme.

Loungen, med terrassen over, 
har store regulerbare glasspartier 
som kan skyves helt til siden. 
Et ideelt sted å bare nyte den 
fantastiske utsikten. 
De hvite flaggermusstolene er 
fra Casa Shop.
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Når den danske vinteren 
blir for lang og mørk, 
eller trangen til frisk 
luft, fred og fordypelse 
melder seg, søker Lise 
og Kristian, og deres to 
barn Anna og August, 

mot solen, stillheten og den ultimate utsikt fra 
deres hus i Umbria, Italias grønne lunge, som 
regionen også kalles.
Lise og Kristian Septimius Krogh kjører  
parløp privat så vel som profesjonelt. Deres 
felles fasinasjon for foto, bolig og innredning 
har ført dem mange spennende steder rundt 
i verden for å lage reportasjer til danske og  
internasjonale interiørmagasiner og bøker. 
Og det var i forbindelse med deres pasjo-
nerte forhold til Italia samt et bokprosjekt at 
de så muligheten til å bygge et hus her, og på 
den måten få det vakre landet enda litt mer 
inn under huden.

En gang lå det en enkel falleferdig gjeterhytte 
med to små rom, uten elektrisitet eller vann, 
midt i en tett og gjengrodd skog. I dag står  
det et nybygget 220 kvadratmeter stort pusset 
trehus på halvannet plan her, bygget inn i  
skråningen, med brede karmer som markerer 
de høye dør- og vindusrammene og en fasade 
malt i innfarget puss i naturens egne nyanser 
– tro mot den omkringliggende eikeskogen 
 som er så karakteristisk for området. Et helt 
spesielt område under ”Natura 2000” er en 
traktat under EU som beskytter særegne 
naturskjønne områder.

Til høyre Hvem er førstemann 
uti! Anne i full fart på 
bassengkanten. Aller bakerst på 
tomten, så langt opp det lot seg 
gjøre er bassenget plassert 
 med maks panorama. Det 4x9 
meter saltvannsbassenget har 
mørkegrå bunn så det aller mest 
minner om en innsjø og på den 
måten glir fint inn i naturen. 
Fra de 3 soverommene er det 
direkte utgang og kun få meter 
til en forfriskende dukkert. 

Under Foran huset er det en 
stor deilig terrasse omkranset av 
bed med rosmarin og lavendel. 
Halve året inntas alle middager 
her, i skyggen under det store 
eiketreet, supplert av parasollen.
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- På en fototur til Umbria kom vi nærmest 
ved en tilfeldighet til å se tomten – og ble med 
det samme forelsket i en utsikt vi knapt kunne 
fatte. Tenk å bygge et feriehus her i disse ene-
stående naturomgivelsene, midt i historiens 
vingesus.. Vi ble forført. Vi kunne ikke si nei, 
forteller Lise.
En forelskelse er ikke alltid like enkelt, og det 
med å kjøpe og bygge hus i Italia er heller ikke 
noe man bare gjør hjemmefra. Derfor allierte 
Lise og Kristian seg med et dansk par i om-
rådet, som hadde spesialisert seg på å hjelpe 
utlendinger ved eiendomshandler. Det var 
tilbake i 2007, og i 2008 skrev de under på 
skjøtet. Det var deres 50-års gave til hverandre.
Nå var de de lykkelige eierne av 10 000 m2 
eikeskog på 700 meters høyde i en skråning i 
det nordlige Umbria, ved grensen til Toscana.
Dessverre var lykken også litt lunefull.  
Kjøp av tomt og det å få byggetillatelse førte 
kort fortalt med seg mange utfordringer, fru-
strasjoner og forskjellige samarbeidspartnere.  
De følte seg også fastlåst i tanken om et  
romantisk gammelt steinhus på landet, og det 
var rett før de ga opp sin italienske drøm.
Heldigvis kom den engelsktalende arkitekten 
Marco Carlini inn i bildet i siste øyeblikk og 
brakte ideen om et billigere, bæredyktig og 
miljøvennelig prosjekt på bane.
- Vi var så inspirert av de gamle pittoreske 
italienske husene, men ofte er de kalde,  
fuktige og mørke, særlig om vinteren. Marco 
fikk oss til å se på vårt eget hus med nye øyne, 
han fikk oss til å bygge noe helt nytt og funk-
sjonelt. Her møter middelalder modernisme, 
sier Kristian.

Til venstre Allrommet er husets 
kjerne og har 6 meter til taket. 
Lysekronen av 5 gamle avsyrede 
 PH5 lamper har paret laget. 
Det rustikke langbordet har  
Kristian og August også laget 
selv av materialer som var igjen 
etter byggingen. 

Over Et stort rom med peis 
under det åpne gangarealet i 
andre etasje var utgangspunktet 
for hele husets utførelse. Ikke helt 
lett i et regulert jordskjelv- 
område, men ved å bygge i 
tre i stedet for stein ble hele 
konstruksjonen lettere og ga nye 
muligheter. 

Til høyre Sommerens stråhatter 
på gevir – ren kitch.
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Å bygge et hus i Italia har vi gjort med hjertet, 
ikke med hjernen. Det høres så romantisk ut 
med et hus i utlandet, men det har ikke vært så 
enkelt. Det har også vært mange løse tråder og 
bekymringer. Det var først da vi møtte Marco 
at vi følte vi ble hørt og følte tillit. Når det er 
sagt, har vårt byggeprosjekt gått forholdsvis 
glatt i sammenlikning med så mange andre vi 
har hørt om, forteller de.
Paret går, så langt det er mulig, inn for 
bæredyktig design- og innredningsløsninger. 
Deres nordiske røtter fornekter seg ikke, tre, 
lys, luft, høyt under taket og åpne rom er viktig. 
Huset er bygget med en miljøvennlig inner-
kjerne i tre og 30 cm toppisolert yttermur. 
Taket er av hvitpigmentert tre med kraftige 
frittlagte bjelker, og gulvet, med gulvvarme, 
er belagt med store grå fliser. De fleste av de 
store glasspartiene er dører montert med 
lavenergiglass i vedlikeholdsfrie aluminiums-
rammer, og på tomta har de egen vannkilde i 
form av en brønn, noe som krevde at det ble 
boret 115 meter med. Regnvann samles opp 
i separat tank til bruk i toalettene, og sol- 
paneler på taket sørger for at det er varmt 
vann i kranene, både inne og ute i dusjen ved 
bassenget. I panoramaloungen i første etasje 
er det to vegger i glass med store dører som 
kan skyves helt til side så rommet blir som 
en overdekket terrasse. Samtidig fungerer det 
som varmekilde for resten av huset. Det er 
ikke mange italienske hus som dette, som er 
i energiklasse A.
- Når man flytter inn i et helt nytt hus er det 
jo ingen historie, den skal man selv skape.  
Det var litt underlig å gå rundt i det nye huset, 
når alt rundt omkring er fra middelalderen.

Til høyre Kjøkkenet ligger i 
allrommet og har en praktisk 
arbeidsøy i midten, med masser 
av oppbevaringsplass, og en 
benkeplate i sort betong. 
Det er direkte utgang til en 
stor sydvendt terrasse. Bildet 
på veggen er tatt av Kristian. 
Den gamle kontorstolen har de 
funnet på gaten og lampene er 
Fortebraccio fra det italienske 
firmaet Luceplan. 

Under En samling av forskjellige 
sjarmerende skjærefjøler henger 
på trappeveggen. Den gamle 
franske stolen er kjøpt hos Bolig 
& Brocante. Kjøkkenet, med 
benkeplate i stål, er spesiallaget 
av Roar Køkkenet.
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I utestuen er det innredet lounge med en stor sofa og 
bord med hjul i egen design laget av materialer som 
var igjen etter byggingen. Patchworkteppet er fra det 
amerikanske firmaet Crispina. De hvite flaggermus-
stolene i lerret er fra CasaShop og lampene er  
Fortebraccio fra Luceplan. Bildene på veggen er  
av kunstnere som Jens Peter Hely Hansen, H.C.  
Rylandeer, Poul Agger, Arnoldi, og en amerikansk 
maler uten navn.
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Stilen er personlig og enkel. En fusjon mellom 
moderne italiensk og nordisk funksjonell 
formgivning, samt en kontrast og et spill 
blant forskjellige glatte og ru overflater.  
Av materialer som var til overs etter byggingen 
har Kristian skapt diverse småbord, benker og 
en stor avslappet sofa til loungen og et lang-
bord til allrommet. Alt sammen i et rustikt og  
enkelt design.
- Vi har hatt stort sett alt av inventar med 
fra Danmark. Gjennom et par år, under  
byggingen, har vi samlet sammen og for-
beredt hvordan hvert rom skulle innredes.  
Vi liker godt å gi nytt liv til gamle møbler og 
ting, mikse dem med designklassikere og helt 
nye upcomings, forteller paret.
En iøynefallende lysekrone med gamle  
avsyrede PH5 lamper henger over spise-
bordet, og er også en av fotografparets egne 
designløsninger. Den dominerer husets sen-
trale allrom med en takhøyde på 6 meter, og 
som består av et stort rom med peis, kjøkken 
med arbeidsøy og benkeplater i stål og sort 
betong, samt en åpen trapp til andre etasje.
Alle stoler i huset er av forskjellig herkomst. 
Flere møbler og ting er geniale funn fra gjen-
bruk satt ut på gaten, andre er kjøpt på loppe-
marked mikset med unike kunststoler og helt 
ny design.
S/H fotokunst, gamle 1700-talls  eikekommoder, 
moderne italienske lamper og eikestubber 
fra skogen er bare noen av de tingene som er 
med på å gi innredningen sitt helt uhøytidlige 
og unike uttrykk. Fargevalget er som innred-
ningen, stram og enkel, og er stort sett ikke 
eksisterende. 

Over Et åpent gangareal i andre 
etasje, med gelender i rustfritt 
stål, strekker seg ut over peisen i 
allrommet. Herfra er det fritt utsyn 
over stue, kjøkken og spisestue. 
I denne etasjen finnes 3 store 
soverom og et bad. Bildene er 
tatt av Kristian. 

Til høyre De tre soverommene  
er innredet i samme stil, med 
store dobbeltsenger og tapetsert 
sengegavl med forskjellige 
sølvmønstrede tapeter fra  
Designers Guild/Zen Out Home. 
Det hvite sengetøyet er fra Ikea, 
nattbord i hvit betong fra Ilva og 
de sorte lampene fra Flos. 

Neste side Bildet er av Septimius-
Severus buen i Roma.
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Første etasje byr også på et kontor samt en  
separat gjesteavdeling med soverom og bad.  
Den mer private delen med 3 store soverom  
(og bak) ligger i andre etasje med åpent gang-
areal og et flott skue ned i allrommet.
- Villa G. ligger sentralt midt i Italia med  
mindre enn to og en halv times kjøretur til 
kysten. Om sommeren kan det bli veldig 
varmt og selv om vi har mange skyggefulle 
gjemme-steder er det sol på tomten fra tidlig 
morgen til den på vakreste vis går ned bak 
fjellene om kvelden. Derfor var det viktig for 
oss å kunne ha et saltvannsbasseng for en for-
friskende dukkert.
En mørkegrå bunn får det til å gli flott inn 
i naturen, og får det til å minne litt om en 
innsjø. Bassenget er plassert øverst på tomten, 
og trapper og terrasser binder sammen  
de forskjellige nivåene som er bygget inn i  
terrenget.
I løpet av tiden er det blitt felt en hel del trær, 
så nå er det 180 graders utsikt til Italias 4. 
største innsjø, Lago Trasimeno, middelalder-
byer, bløte grønne åser og blå fjell.
 -Å følge årstidenes skifte herfra er en gave. 
Den italienske tåken er helt eventyrlig.  
Innemellom er det så stille her at det kan  
føles som vi er helt alene, og Italia er et sted 
der ute i horisonten…

Til venstre Gjesterommet i første 
etasje er innredet i samme enkle 
stil som de andre rommene og 
er tapetsert med sølvtapet fra 
Flügger. Alle dobbeltsengene 
i huset er fra Ilva. Det grå 
sengeteppet i lin er fra Tine K 
Home, stolen, speilet og bordet 
er gjenbruk de har funnet på 
gaten. Sengelampene som 
er designet av Halskov og 
Dalsgaard er fra Ikea. 

Under Badet i første etasje med 
dusjnisje og to håndvasker. 
Flisene på gulvet er lagt i 
rutemønster i to grå nyanser og 
er fra Odorico-Studio. De hvite 
stigene til håndklær er fra Ilva.

Villa Ghiandaia ligger i utkanten av den lille 
byen Preggio, som har røtter helt tilbake til 
etruskertiden. Den ligger i den nordlige delen 
av Umbria, ti minutter fra grensen til Toscana. 
Når familien ikke selv bruker huset kan det 
leies gjennom Specialumbria.com
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