
Velkommen
til

La Casa della poesia

Huset til poet Hanne Aga og musiker Malvin Skulbru

Et hus til inspirasjon, ettertanke og glede
for skapende folk



I 2012 kjøpte Hanne og jeg huset i Serra 
d’Aiello. 
Hanne var allerede da begynt å bli 
preget av sykdommen Alzheimer.
Diagnosen hadde hun fått tre år før.
Vi var begge i sjokk! 
En fryktelig beskjed å få. 
Ingen mulighet for helbredelse.
Vi bestemte oss for å leve så vanlig som 
mulig, elske hverandre og ta vare på, å 
bruke de muligheter som livet kunne gi.

Jeg hadde en leilighet i Alanya, Tyrkia, 
som vi hadde hatt stor glede av, og hvor 
vi begge hadde jobbet med tekster, 
musikk og billedkunst.
Men vi hadde reist mye i Italia, og var 
blitt glad i dette landets kunst, kultur, 
mat, og iskrem.
Jeg solgte leiligheten i Alanya, og vi 
bestemte oss for å se etter et høvelig 
billig hus i, nettopp Italia. Det fant vi i 
søritalia, i den lille stille og rolige lands-
byen Serra d’Aiello. Vi slo til, og Hanne 
likte seg spesielt godt der.

Inngangsparti Huset sett fra hagen



Hun klarte ikke å skrive så mye, men, 
noen dikt ble det, slik at den siste boka 
kunne ferdigstilles, «Snart er møtet 
over». Så gikk vi turer, hadde det 
godt,og snakket om det vi hadde skapt 
sammen.
Hanne elsket huset, og ikke minst, alle 
kattene i gata, som vi stadig matet.
Vi snakket om hvor fint det kunne vært 
å tilby skrivende mennesker, og kanskje 
også musikere, for eks korte opphold, 
en uke til ti dager i huset vårt.

Her kunne de slappe av, arbeide med 
prosjekter, nyte stillheten, 
glede seg over livet, og samle krefter til 
nye skapende utfordringer.
Og, vi var enige om at for musikere, 
forfattere eller andre skapende 
mennesker så skulle oppholdet være 
gratis, bare legge noen euro i 
«sparekrukka» til strøm.
Kanskje eventuelle musikere kunne ta 
«ei lita spelling» på piazza’n?
Et «non profit project» i Hannes, og 
min ånd.

Kattekos Parti fra gata våres



Nå har jeg arbeidet med ideen, og min 
sønn, fotograf Kenneth O. Skulbru har 
hjulpet meg masse med oppussing i 
huset, spesielt av ett rom, et minnerom 
for Hanne. Mange av hans fotos pryder 
veggene der. Det ligger i første etg. som 
består av gang, stue, soverom og bad.
«Rommet» har fått navn etter en av 
Hanne sine bøker:
«Eit rom å falle inn i»
Min store sorg er at min kjæreste 
Hanne døde den 17. mars 2019, og vi 
fikk derfor ikke oppleve sammen at 
drømmen vi hadde nå kan bli virkelig.

Huset

«La casa della poesia» ligger i den eldste 
gata i landsbyen Serra d’Aiello.
Serra d`Aiello ligger i den sørligste 
regionen i Italia, Calabria.
Gata vår heter «Corso Umberto» og 
husnummeret er 152.
Gata går fra Piazza`n hvor «Fusion 
Bar» ligger, og rett ned bakken, forbi 
den store kirka, etter noen meter kom-
mer du til en arkade over gata, der er et 
rødt trappegelender på høyre side, og 
skilt med Hanne og Malvin på veggen.
Du er framme.

Koselige gata våres Fra stua



Huset, som sies å være fra 1600 tallet, 
består av kjeller pluss to etasjer.
Kjelleren er bare en kjeller, men jeg har 
planer om et lite galleri. 
Det er tre rom i kjelleren, i et av dem er 
vaskemaskinen.
Døra til gjesterommet er den første i 
trappa. Første etg består av, gang, her er 
også nedgangen til kjelleren. 
Fra gangen kommer du inn 
«Hannestua» (her er sovesofa). 
Videre inn er soverom med dobbelseng 
og klesskap. Badet, med sittebadekar 
og handdusj ligger vegg i vegg. Vinduer 
i alle rom, med skodder og myggnett. 
Varmovn og vifte.

Det er ikke kjøkken her, bare en 
vannkoker. Kjøkkenet er i etg. over, og 
kan selvfølgelig brukes etter ønske. Og 
selvfølgelig hele hoved etg.
I 2. etg. er stor terrasse, kjøkken, bad 
med dusj, stort soverom, og stor stue.
Hele huset kan brukes, men primært er 
det gjestedelen pluss kjøkken.

Det kan jo hende at jeg, eller noen i 
familien er i huset, men da kan vi jo 
lage mat i lag, om ønskelig. Dette finner 
vi ut av.

Veranda med inngang til kjøkkenet Hanne slapper av i stua



Reint sengetøy og handduker er i huset.
Det kan imidlertid hende at det ligger 
skittent sengetøy i en balje, det er fordi 
at kanskje de forrige gjestene måtte dra 
grytidlig og derfor ikke rakk og vaske 
det. Derfor er det fint, og viktig at nye 
gjester vasker dette i løpet av 
oppholdet.       
På badet i 2. etg. er det litt dårlig trykk 
på vannet, men det har gått greit for 
oss.

Et tips: Hvis man skal dusje, og har 
vært på do rett før så må man vente til 
sisterna til toalettet er full før man går i 
dusjen, for ellers er det ikke vann der.

Ellers så er det litt å huske på når du 
kommer, og huset er tomt.
Strømmen er avslått, men sikrings-
boks (automatsikringer) er i gangen på 
gjestedelen like ved døra, der er det tre 
brytere som du bare slår på.

Vannet er avstengt, da er det en liten 
grønn luke på hjørnet, utvendig, ned 
den smale sidegata ved trappa. Her 
er hengelås, (nøkkel har du fått med) 
Åpne bare luka og vri på hendelen. 
Like om hjørnet er det en vannkrane 
utvendig, der kan du sjekke om du har 
fått slått på vannet.

«Eit rom å falle inn i»



I kjøkkenet, oppe er det gasskomfyr. 
Gassflaska er i kjøkkenbenken og må 
åpnes.Ikke stress, det går bra! 
Kjøleskapet, bare sett i kontakten.

Huset er gammeldags, derfor er det en 
liten varmtvannstank på hvert bad, og 
en tank på veranda, det er til kjøkkenet, 
her er det bare å sette i stikkontakt.
Vi gjør det slik at vi bare setter på 
tankene ca 45 min før vi skal dusje, og 
slår av etterpå. Strømmen er litt dyr.
Det er ikke ovn eller sentralfyring i 
huset, og ikke aircondition, bare små 
el ovner, som vi har brukt på kveldene, 
og en gassovn hvis det er litt kjølig.

Det er ikke internett i huset, og 
mobildekningen er ikke god.
Vi bruker å gå til utkikksplassen, 
10 min. Der er det god dekning.
Hvis man trenger internett, kan man 
sikkert få «låne» nett på pizzeria.

Poenget, for oss, har vært, å kunne 
slappe av uten internett og avbrudd 
med nyheter osv. Nyte stillheten, 
få ro til å tenke, skrive og leve.
Håper dere finner dere til rette!

Kjøkkenet Gjesteseng



Serra d`Aiello

Serra d`Aiello ligger på et høydedrag 
ca 370 meter over havet.
Her bor det ca 500 personer.

Her er to butikker, hvor du kan kjøpe 
det nødvendigste For å finne større og 
flere butikker, minibank, kafeer osv. Så 
må du ned til Campora san Giovanni
som ligger ved havet, 8 km unna. Det 
går busser, billetter må kjøpes hos 
Vincenzo, som driver den største 
butikken i Serra.
I tillegg til de to butikkene er det 
slakterbutikk, apotek, posthus, Roxy 
Bar og Pizzeria, som har veldig god 

pizza. Så er det Fusion Bar som ligger 
på piazaen. De selger også enkle retter, 
og har fantastisk god cappuccino.
Her er også kommunehus, barneskole, 
to kirker, og et arkeologisk Museum. 
Det er interessante utgravninger like 
utenfor landsbyen, hvor det bl.a. er 
funnet en prinsessegrav og andre funn 
fra bronsealderen.

Landsbyen består av en veldig gammel 
del (der vi har hus) og en ny del som 
ble etablert da det ble bygget et stort 
sykehus her. Sykehuset er nå stengt, 
og står å forfaller, det er det triste ved 
landsbyen.

Druer fra hagen



Det er veldig få, om noen, som snakker 
engelsk, en liten utfordring. Men folk er 
veldig hyggelig og hjelpsomme.

Det er fint å spasere turer på veiene 
rundt Serra, flotte landskaper og 
havutsikt. Det er lite trafikk. Fra 
utsiktsplassen kan man, hvis det er bra 
sikt se vulkanøya Stromboli, den ligger 
som en liten pyramide ute i havet, av 
og til kan man skimte noen av de små 
øyene mellom Stromboli og Sicilia.

Solnedgangene bruker å være fantastisk 
flotte!

Hvordan komme hit:
Nærmeste flyplass heter 
Lamezia Terme, og er internasjonal.
Den ligger litt lenger sør, på kysten, 
ca 35 – 40 min kjøring fra oss.
Det går ingen fly dit direkte fra Norge.
Vi har brukt forskjellige varianter, 
Tromsø, Oslo, Roma, og All Italia 
innlandsfly fra Roma til Lamezia, tar 
1 time. Eller tog samme strekning fem 
og en halv time. 

Vi har også reist, Tromsø, Gdansk, 
Warsava, og direkte Warsava Lamezia. 
Her må man bare søke på nettet og 
finne det som en syns passer best.

Fine omgivelser for spaserturer



Bussforbindelsen fra flyplass til Serra 
d`Aiello er dårlig, og lite taxier.
Det beste er å leige bil på flyplassen.

Vi bruker å ta kontakt med en italiensk 
venn, Pasquale, så står han klar til å ta 
i mot oss. Han har bodd i New York og 
er veldig god i engelsk. Han tar 50 euro. 
Jeg kan formidle hans mobilnummer 
hvis ønskelig.

Men, som sagt, leiebil er veldig fint å ha, 
da kan man ta seg rundt, mange 
artige små landsbyer, både oppe i 
fjellene og på kysten.

Det er lurt å beregne reisen slik at 
ankomsten til huset skjer mens det er 
lyst, det er enklere å komme seg inn i 
huset og få lys og vann i gang, uten å 
måtte famle rundt i mørket.
Like nedenfor Campora san Giovanni 
er det kilometer lange bra badestrender.

Ideelle tider for oss å låne ut huset
Kan være, april, mai, de to siste ukene 
i august, de to første ukene i september 
og  jul og nyttår.
Desember, januar og februar, kan være 
litt kalde, og våte, men er man innstilt 
på det, så kan jo det være en opplevelse.
Ellers er det bare å ta kontakt ang. andre 
tidspunkt på året.

La grotta dell’arte



Min epost er: 
psmalvin@online.no

Ellers syns jeg det er best om dere ringer og vi tar en prat. 
Mob: 91631882

Vennlig hilsen Malvin

Serra 
d`Aiello

A village in Calabria

Serra 
d`Aiello

A village in Calabria

Vulkanøya Stromboli

Serra d’Aiello




