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    Egetlyxbad     av återbruk
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Vem har sagt att badrummet ska vara huset minsta 
rum? Norska paret Line Evensen och Sigurd Stubsjøen 
tänkte större och byggde en hel rekreationsavdelning på 
två rum uppe på råvinden – en våt dröm i vitt och pas-
tell inrett med idel andrahandsfynd från skilda epoker.

– Det är viktigt med trivsel i badrummet. Det är det 
första rum vi möter om morgonen och det sista vi läm-
nar innan vi går till sängs, säger Line.

Text Karin Holmberg  Foto: STurla baKKen

Badkaret med sina örnklofötter är nyemaljerat 
men köptes billigt begagnat, det kostade bara 

1 500 NOK inklusive tvålkoppen, och är 1.90 långt. 
– Vi gillar att bada och här får hela familjen plats, vi 

är inte så långa någon av oss!, säger Line.
Färgen på undersidan går lite åt grönt och den har 

Line själv lagt på med svamp. Blandaren är också åter-
bruk från förra sekelskiftet och kostade 1 000 NOK.

Duschen är andrahands-
fynd från förra sekel-
skiftet, golvbrunnen är 
egentligen en gammal 
ventil i smidesjärn. 
Den antika spegeln är 
infälld i mosaikväggen, 
det gröna gamla kaklet 
under den kommer från 
USA, det hittade Line 
billigt på E-bay.
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Överst t.v: Drivved och en silverbricka används som avställningsplats. Överst t.h: Rullstensgolvet har värmeslingor under och är sköna att gå 
på. – Nästan som att gå på stranden, säger Line. De köps i färdiga fyrkanter som mosaik, men de satt inte tillräckligt tätt ansåg de så stenarna 
har lagts på en och en. nederst t.v: Det gamla empirefönstret är köpt i Oslo och tjänar nu som duschvägg. nederst t.h: Toaväggen har en kant 
av pärlemormosaik, de gamla art nouveau – kaklen kan flyttas om rörmokaren behöver komma åt rören eller vattencisternen i väggen. Toaletten 
är återbruk av gammalt porslin som enligt Line är lättare att hålla rent, bidén är ett fynd från Frankrike. Mitt under St Teresa – bysten syns spol-
knappen. Pappershållaren är en lampfot av smiesjärn.

Tvättstället har ett underede i guldro-
koko. Bänken har Line själv byggt av 
gips och klätt med mosaik. De kitschi-
ga kranarna hittade hon på E – bay för 
300 NOK. Eluttaget är nytt i gammal 
stil köpt på byggnadsvårdsföretaget 
Molo A/S, www.moloas.com.
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I ett hörn står en nybyggd 
dagbädd med gamla ben. Tape-
terna är designade av danska 
Lene Toni Kjelde.
– Hon har skapat en tapet med 
fyra huvudmönster och ett 
övergångsmönster till vart och 
ett. Det är ingen våtrumstapet, 
men den är superstark! Min son 
hade målat vit väggfärg över 
den som vi fick bort med sprit-
baserad rengöring, och tapeten 
höll, men självklart ska man 
inte duscha direkt på den, säger 
Line. Line är återförsäljare av 
tapeten, se www.heltgronn.no.
Lamparmaturen är återbruk, 
lampskärmen har Line sytt själv.

Bakom tygdraperiet 
förvaras små saker man 
behöver i badrummet. 
Allt från blandare till 
tvättställ och lampor är 
andrahandsfynd, liksom 
golvkaklet som är hundra 
år gammalt och från 
Egypten.
– Det går bra att inreda 
ett nytt bad med gam-
mal badrumsinredning, 
det blir mer personligt 
tycker jag. Det blir bil-
ligare också, vi valde att 
hellre lägga pengarna 
på duktiga hantverkare, 
säger Line.
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Kläd- och inredningsdesignern Line Evensen och familjen är ”svaert 
fornøyde” med sitt badrum – och med resten av huset med. De bor i 
en gammal schweizervilla på Nesodden – en halvö i Oslofjorden.

Ingången till första 
rummet där toaletten 
är. Dubbeldörrarna 
är andrahandsfynd 
från Danmark, men 
de stängs sällan, 
när rullgardinen är 
neddragen är det 
upptaget. Bakom det 
skira draperiet göms 
tvättmaskinen och 
torktumlaren, smuts-
tvätten ligger i den 
avlånga lådan under. 
Skåpet längst in i 
badrummt är gjort av 
gamla fönster liksom 
alla skåp i Lines och 
Sigurds badrum.


