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Porchiano del Monte 2019 

D. 29 april tog jeg sammen med min vært/vejleder Mona og hendes kat et fly mod 
Rom. Fra Rom blev vi hentet i bil af en af Monas venner og så gik turen mod 
Umbrien, nærmere bestemt Porchiano del Monte. En lille bjerglandsby liggende ca 
500 meter over havet vandoverflade. Byen dateres tilbage til 1300 tallet og hører 
under Amelia kommune. Vi ankommer sent på aftenen og en solid stenmur er det 
første der møder os, da vi nærmer os byen i mørket. Alle huse står, som var vi 
tilbage i middelalderen og der falder en stille regn.  

Jeg skal bo hos en ældre tysk kunstner, der også bor i byen. Han har lavet luderens 
ret (pasta med tomatsovs og ansjoser) og der dufter himmelsk da vi træder ind i 
huset. Vi spiser og drikker vin fra Umbrien og så falder trætheden over mig. Lægger 
mig under en tung dyne og falder i søvn. 

De næste mange, mange dage går med at så en masse frø til udplantning i ortoen 
(køkkenhaven) og gøre Monas terrasse klar. Det regner og er koldt, så vi er ikke 
meget i køkkenhaven hele Maj måned. Der falder ekstremt meget nedbør og er 
meget koldere end normalt for maj måned i Italien. Måske noget at gøre med 
klimaforandringerne… Møder en masse af Monas venner, nogle indfødte, men også 
fra USA og Tyskland. Øver på mit italienske og løber ture rundt om bymuren.  

Det er først i juni måned vi begynder at plante ud. Regnen er aftaget til fordel for en 
bagene hede.. Begrebet siesta begynder at give mening for mig. Det er så varmt 
midt på dage, at man ikke kan andet end at blive indenfor og slå skodderne for. 
Arbejdet i ortoen foregår tidligt på morgenen og sen eftermiddag. Heller ikke for 
sent, for så bliver man ædt op af myg. Mona har i marts måned lagt kartofler og 
diverse løg i jorden og de vokser på livet løs. Vi planter en masse tomatplanter, kål, 
bønner, peberfrugt, agurker, salat, gulerødder, squash og der bliver luget på livet 
løs. Køkkenhaven ligger op ad et lille skovområde på den ene side og er ellers 
omgivet af en kæmpe olivenlund og så kan man se bjergene i baggrunden. Her er 
helt fantastisk smukt. Vi får om natten besøg af hulepindsvin der graver nogle af 
kartoflerne op. Så vi må i gang med at lukke hullerne hvor de kommer ind.  

I Juli måned får jeg muligheden for at komme ud og hjælpe en lokal vinbonde med 
at beskære hans vinstokke. Det er super spændende og får lært en masse om de 
forskellige måder at beskære på. Han taler kun italiensk, Mona oversætter de første 



gange, men efterfølgende har hun travlt på sin bed & breakfast. Det går faktisk rigtig 
fint. Han forklarer på italiensk og med en masse fakter, vi griner en masse over 
misforståelserne, men han er virkelig god til at lære fra sig og jeg får bare lov til selv, 
at binde og klippe. Et stykke arbejde jeg virkelig nyder og har efterfølgende fundet 
ud af, at det er et område jeg gerne vil beskæftige mig med i fremtiden.  

Det har været super spændende og lærerige måneder i Italien. Alle tog godt imod 
mig og det har styrket mig rent socialt og fagligt. Vil helt sikkert anbefale alle at tage 
lidt væk, opleve nye kulturer og måder at arbejde på. 

 


