
boligBESØK

22 Nr. 12 2008 • BOLIGPlUSS

HJEMMElAgET SAloNgboRD: Det lave bordet er satt sammen av understellet til en støpejernsovn og en glassmonter fra en brukthandel. 
line og Sigurd har fått 
restaurert de opprinne-
lige takmaleriene i 
stuen, noe som er med 
på å gjøre rommet 
særegent og flott.

idé

MAl RoSETTEN: 

Rosetten i taket må ikke 

være hvit. Mal den i de 

fargene du ønsker. 
idé
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line med Agaton Sofus (6 måneder) og oliam 
Cornelius (3 år)

i døråpningen inn til stuen henger et hyggelig 
juleskilt.

På juletreet henger både arvede og nye 
julekuler i fin, gammel stil.

line og Sigurd bor og jobber i Villa fredbo på Nesodden utenfor oslo. Her tar de 
vare på den ærverdige villaen fra 1882 og sine egne, gamle juletradisjoner.

>>

V i vil gjerne føre tradisjonene fra barn
dommens jul videre. Barn liker gjen
takelser, de vet hva som skal skje, 

men er like begeistret hvert år, forteller 
Line Evensen. 

Hun er designer, og sammen med mannen 
Sigurd Stubsjøen og barna bor de i en idyl
lisk, gammel villa på Nesodden. For yngste

mann Agaton Sofus på 6 måneder er det den 
første julen. Oliam Cornelius (3) gleder seg 
til nye overraskelser hver dag i advents
kalenderen Line har laget og hengt opp i 
trappen. Hun lager sitt eget juleøl og elsker 
å bake – gjerne mer enn de syv obligatoriske 
slagene. Sigurd er oppvokst i USA, så de 
prøver å kombinere tradisjonene. 

• Restaurert 
takmaleri og 

malt rosett.
• Julepynt på grener.

•  Hjemmelaget stuebord.

Smarte ideer
fra boligen
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Stettfatet har hun satt sammen av en lysestake som 
understell og en gammel lampeskjerm i glass på toppen. 

På julaften er det 
norsk ribbe, og amerikansk kalkun på 

første juledag. Lines julespesialitet, lefse 
med sylte og sennep dyppet i eddik, går det 
også mye av i julen. 

Paret setter størst pris på å tilbringe den 

fredelige og rolige julen med hele familien 
på Villa Fredbo, som tidligere var direktør
bolig for «Christiania Iscompagni». 

Det gamle huset har kun hatt to tidligere 
eiere og har i alle år vært svært godt vedlike
holdt. Denne tradisjonen har de nye beboerne 
ført videre når de med nennsom hånd har satt 
sitt personlige preg på hjemmet. De mørke, 
originale tapetene i stuen var inntakte da de 
overtok. De ville gjerne ha det lysere, men 
ønsket samtidig å skåne det originale. Løs
ningen ble å montere plater utenpå og så 
tapetsere i lysere nyanser. 

Takmaleriene er originale, men ble restau
rert. Line har restaurert midtsatsen og gitt 

De julepyntede grenene strekker seg mot det 
vakre taket, som har originale tak malerier. Det 
lekre tapetet på veggen er fra osborne & little.

krystall- og blomsterkledde sko skaper et 

utradisjonelt stilleben i vinduskarmen.

ADVENTSSTAkE: Tre perler på en metalltråd og surr det rundt fire kubbelys som du setter på et fat. legg dine gamle perlesmykker rundt 
lysene på fatet, og du har skapt 
en vakker dekorasjon.

idé
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barnevognen til Agaton Sofus er en Simo 
Victoria fra 1959. 

line har sydd posene på oliam Cornelius' 
julekalender, som henger på en lang stokk. 

NYTT JUlETRE: line har hentet inn 
kvister fra et eiketre og pyntet med 

glasslykter, prismer og gamle sølvskjeer. 

SkJUl bØkENE: 
gjem bokhyllen bak 

en vakker gardin.

>>

 

idé

idé
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På det hyggelige 
kjøkkenet har den 
morsomme sofaen fått 
plass. Den gamle 
sofaen fikk nytt liv 
med et gult malings-
strøk og et stilig trekk. 

PERSoNlig 
lYSEkRoNE: 

Dekorer krystall-

kronen med fargerike 

prismer, tovede nisser 

og annen pynt du har 

liggende. 

idé
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Den fargerike og humoristiske sofaen har line 
selv trukket om. 

Tapetet på veggen er fra osborne & little. Alt på kjøkkenhyllene er arvegods eller kjøpt brukt.  
De små figurflisene som står på benken er fra italia.

>>

den nye farger. Huset er blitt utvidet noen 
ganger, men alltid bygget i tråd med den 
gamle stilen. Det er ingen nye glass i vindu
ene. Selv i inngangspartiet, som stod ferdig 
for bare få år siden, er det satt inn gamle, 
brukte glass. 

Interiøret bærer preg av økologi og miljø
vennlighet. Line kjøper det meste brukt.

– Jeg synes det er veldig fint å bruke om 
igjen ting som allerede er produsert. Slik 
bidrar vi på vår lille måte til å minske kli
mautslippene. Det er også i tråd med måten 
vi lever på: Å spise økologisk og å være mest 
mulig selvberget med frukttrær, grønnsaker, 
urtehage, høner og kaniner, forteller Line.

Sofaer, bord, stoler og lamper 
har hun funnet på loppemarkeder eller  
i bruktbutikker, eller kjøpt hos private. 

– Vi treffer mange forskjellige mennesker 
når vi kjøper ting brukt. Slik får alle ting vi 
bringer inn i huset sin egen historie fra 
møtene med disse menneskene, sier Line.

koppene er en gave fra svigermor i USA. 

UNikE SkAPDØRER: bruk gamle vindusrammer og fest blonder på innsiden. Slik får du skapdører utenom det vanlige på kjøkkenet. 

idé
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Vakre flakonger og en dekorativ børste funge-
rer som lekker pynt på badet.

Hun designer alt fra klær til bilder og 
møbler. Når hun skal skape den gode jule
stemningen i sitt eget hjem, legger hun vekt 
på å ha nok blomster og levende lys. Men det 
må også være plassert i harmoni. 

– Det kan gjerne være frodig og humor
istisk, men det må ikke bli overfylt. Øyet må 
kunne falle til ro, men vi vil jo samtidig opp
dage noe nytt hele tiden – ellers kan det bli 
kjedelig. Det er viktig å finne denne balansen, 
råder Line.

Familien trives svært godt i Villa Fredbo og 
når de kan kombinere hjemmeliv og barn 
med jobb og karriere, lever de det livet mange 
andre bare drømmer om.■

ToAlETTPAPiR  PÅ STANg: bruk en 
gammel lampefot i smijern 

som toalettrullholder. 

line har innredet en hyggelig krok 

med dagseng på badet. badegulvet 

har både mosaikkfliser og rullestein. 

idé
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>>STilgUiDE  
Til boligEN

MED liN
E

bolig-
prat

– hvordan vil du  
beskrive stilen din?
– Humoristisk og personlig. 
kontrastfylt med oppfinn-
somme løsninger, frekk 
nostalgi. 

– hvor finner du inspirasjon 
til innredningen?
– Årstidene og naturen inspi-
rerer. god søvn gir overskudd 
og inspirasjon. Rot gir inspira-
sjon til å ommøblere og skape 
orden. Jeg finner også inspira-
sjon hos venner, i filmer,  
i bøker og magasiner, på 
loppemarkeder, i musikk,  
i barna våre. i det hele tatt: 
overalt hele tiden.

– hva er ditt beste  
innredningstips? 
– Vær freidig. Tør å bruke 
farger og humor. gi gjerne 
gamle møbler og bruksting en 
ny funksjon. kombiner stil-
arter, gammelt og nytt. for-
hold deg til de ting du liker 
selv om det ikke nødvendigvis 
er trend i øyeblikket. om-
møbler eller puss opp ett rom 
om gangen. 

– hva er du mest fornøyd 
med i boligen din?
– badet. Mulighetene. Tak-
maleriene. De gamle vinduene 
og at alt det gamle er ivaretatt. 
beliggenheten. freden.

– er det noe du ville gjort 
annerledes hvis du sto fritt 
til å velge?
– Nei. 

– hva kommer aldri inn i 
hjemmet ditt? 
– Ergometersykkel, askebeger, 
diger TV, moderne vinduer, 
«liksompeis», stressless, 
popmusikk eller snakkende 
kjøleskap.

Tapetet på badet er av den danske 
designeren lene Toni kjelde. flisene 
er fra italia – foruten de fargede 
flisene som er kjøpt brukt i USA. 
Toalettet er fra biri i oppland og 
bideet er kjøpt brukt i frankrike. 


