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– Å drive vingård er båd
I 13 år har ekteparet
Hilde Ljungstrøm og
Morten Johansen eid
og drevet vingård i
Italia. I 2022 går de
mot nye rekorder.
Natalie Hognestad
natalie.hognestad@dt.no

Paret bestemte seg i 2009 for å
gi drømmen en sjanse og har
ikke sett seg tilbake siden.
Da Drammens Tidende snakket med de i 2010 sa Ljungstrøm at det var utrolig tilfredsstillende å ha gjort alvor på
drømmen. Da de svingte inn til
det som skulle bli deres vingård, falt de pladask. Femten
mål med vinmark og utsikt til
landsbyen Calosso, som ligger i
Piemonte.
Ljungstrøm, som er fra Åskollen, forteller til avisen at de
elsker tilværelsen som vertskap
og eiere av gården, og at de
kommer til å bli værende i Calosso så lenge hun og mannen
trives.
– Å drive en vingård er både
jobb og livsstil, og denne livsstilen har vi tenkt til å være i
lenge.
Trøffeljakt, pastakurs, vinsmaking og sykkelturer er bare
noen av aktivitetene de arrangerer for overnattingsgjestene
sine.
– I tillegg produserer vi selvsagt vin, og denne selges lokalt
og på vingården, opplyser
Ljungstrøm.
Moscato-druene er klare i
slutten av august, Barbera i
slutten av september og Nebbiolo i midten av oktober, forklarte de overfor avisen i 2010.

Hardt rammet
Det er allmenn kjent at da verden ble rammet av korona, så
gikk flere bedrifter svært dårlig.
Italia var det landet som først
fikk tilfeller av viruset, og ble
derfor hardt rammet. Dette var
også tilfellet for Ljungstrøm og
Johansens bedrift og vingård.
– 2020 var et elendig år, og
ikke minst et katastrofalt år for
vår del.
Hun forteller at de hadde flere bookinger som forsvant en
etter en.
– Det ble jo 100 % avbestillin-

ITALIA: Paret driver vingården Cascina Castagna i Piemonte, Italia.

ger til slutt.
Drammenseren opplyser at
de ble økonomisk ble hardt
rammet av pandemien. De tok
ikke sjansen på å bruke mer
penger enn høyst nødvendig i
2020, men Hilde brukte blant
annet tiden til å skrive bok om
vingårdsprosjektet. Boken he-

ter «Drømmen om en vingård i
Italia», og ble utgitt høsten
samme år.
Siden de kjøpte gården har de
renovert den steg for steg.
– Det er en gammel gård, så
helt siden vi kjøpte stedet i
2009 så har det alltid vært noe
vi kan forbedre eller pusse opp.
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– Ny rekord!
Selv om 2020 ikke var året for
flest besøkende på gården kan
ekteparet si det om 2022. I år
setter nemlig vingården bookingrekord. – Det har vært fullt
trøkk i år, og det er helt fullt hus
fra nå og fram til vi stenger for
sesongen i oktober.
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Øker beredskapen etter nytt farevarsel
Økende skogbrannfare i
Sør-Norge gjør at DSB øker
helikopterberedskapen
fram til 1. august.
Linn Christoffersen
linn.christoffersen@dt.no

Etter en periode med lite regn
er det igjen varmt og svært tørt i
drammensområdet.
– Det blir temperaturer over
20 grader som kommer til å hol-

de seg litt utover helgen, sa
vakthavende meteorolog ved
Meteorologisk intistutt Håkon
Mjeldstad til Drammens Tidende på onsdag.
Meteorologisk institutt har
sendt ut gult farevarsel for
skogbrann, og fra og med fredag
er det igjen lokal skogbrannfare
i Drammen. Varselet gjelder for
Østlandet og deler av Agder.
– Vegetasjon kan lett anten-

nes og store områder kan bli berørt, lyder varselet fra meteorologen.
Behov for forebyggende tiltak
og beredskap skal vurderes
fortløpende av de lokale beredskapsaktørene.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)vurderer skogbrannfaren to ganger
i uken, og justerer helikopterberedskapen etter behov.

– DSB har gjort en vurdering
og øker beredskapen med to helikoptre i ekstra beredskap fra
og med 29. juli og tre helikoptre
fra og med 30. juli til og med 1.
august. Basene er Kjevik, Kjeller og Voss, skriver skogbrannhelikoptertjenesten på Twitter.
Dette kommer i tillegg til det
faste skogbrannhelikopteret på
Torp.
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ØKER BEREDSKAPEN:

Flere helikoptre skal stå i
beredskap etter en ny vurdering
fra DSB.
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de jobb og livsstil
Reddet: En presenning over de gamle teaterrekvisittene fikk
ledet slukkevannet vekk. Emma Moberg og Toro Heiskala priser seg
FOTO: Vegard M. Aas
lykkelig over brannens utfall. 

RØDE DRUER: Disse druene blir med tiden gjort

om til rødvin på Johansens og Ljungstrøms vingård.
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Berget rekvisitter
En brann i et lagerbygg
kunne fått store konsekvenser for en av byens
mest populære teateroppsetninger. Dagen
etter brannen kunne man
konstatere at det hele
endte så godt det kunne.
Vegard M. Aas
vegard.aas@dt.no

GÅRDEN: Vingården med navnet Cascina

Castagna huser også 4 ferieleiligheter,
svømmebasseng og vinproduksjon.  Foto: Privat

Hun ble skjelven da Drammens Tidende torsdag formiddag ringte for å fortelle
henne om onsdagens brann
på Gulskogen, Emma Moberg.
Erkedrammenseren har i
flere år jobbet med teateroppsetninger, «Jakten på juleskurken».
Rekvisittene til forestillingen var lagret i bygget.
– Det første jeg tenkte var at
vi nå var i juli, skal begynne
med øvelser i august og ha
premiere i slutten av november og at det da ikke ville bli
kulisser.

Brannstedet

SMILENDE: Ekteparet smiler bredt for at flere

nordmenn velger å ta turen til deres vingård i
Foto: Bernt Roald Nilsen
idylliske Italia. 
Ljungstrøm tror at listene er
fulle av gjester fordi folk er klare
for å reise etter to år preget av
koronaviruset.
– Det er nok mange reiseglade
nordmenn nå, og mange av de
kommer heldigvis til oss, og det
synes vi er skikkelig stas, sier
hun til avisen.

Hun legger til at pågangen er
større nå enn før pandemien, og
at listene for neste år har begynt
å fylle seg opp.
Ferieleilighetene kan totalt
huse 16 personer dersom alle sovesofaer blir tatt i bruk, i tillegg
til senger. Drammenseren forklarer at det gjennomsnittlig er

mellom 10–12 vinglade nordmenn der av gangen.
– Her ferierer alt fra jentegjenger, par og familier. Og vi har aktiviteter og utflukter som passer
for alle.

Lettelsen var derfor stor da
avisa kunne fortelle henne at
det så ut til å ha gått bra.
– Da greide jeg å slappe av
mer, men jeg trengte å komme
ned og se det med egne øye.
Det er en eim av sur røyk
som fester seg i nesa når en
trår inn i lageret på tomta hvor
trelastvareforhandleren Lie
Høvleri i sin tid holdt til.
Lukta er riktig nok betydelig mindre enn hva den var
onsdag kveld. Fra annen etasje var røyken betydelig. Det
brant i all hovedsak i papir, og
brannvesenet fikk kontroll før

det spredte seg til selve bygningen.
Fra taket dryppet det torsdag formiddag fortsatt vann
etter slukningsarbeidet.
Likevel er det en smørblid
Moberg som lettet kan fortelle
at rekvisittene er berget. Bortsett fra en gardin som har blitt
våt og skinka til et reinsdyr
som trolig har fått medfart i
slukningsarbeidet, da.
Kostymene er oppbevart et
annet sted.

– Vi er klare
Med gårsdagens brann kunne
med andre ord spøkt for årets
oppsetning.
– Hadde det bare sot eller
nedbrent til grunnen ville det
vært vanskelig.
Men da hun fikk iakttatt kulissene og konstatert at de, så
vel som forestillingene var
berget, føltes det hele veldig
deilig, kan hun fortelle.
– Etter noen år med korona
blir det veldig deilig å endelig
sette opp for fulle hus, forhåpentligvis. Vi er klare, sier
hun.

150 år gamle rekvisitter
På lageret sto det også andre
gjenstander tilhørende Drammen teater. Enkelte av teaterkulissene er datert til både
1870- og 1930-tallet forteller
teknisk sjef i Drammen scener, Toro Heiskala.
– Noe av det har vært restaurert, mens noe har det ikke
vært mulig å redde. Men heldigvis ser de ut til å ha klart seg
ganske bra. Det er noe vannskader, men jeg kommer ikke
ordentlig til for å se hvor mye
skadet de er.

