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Når huerdagen er en huit o
noe probteily nødt og rosa
Fyll på man$e, røde farger,
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rHavanasigarer til julaften er en klisj6 - men du verden hvor godt de smaker og lukter! Røde
filttøfler fra gode, gamle Husfliden.

iLyset flommer inn istuen fra begge tverrsider. Røde roser og rosa neriner pryder glassbor-
det på hjul, fra Expo-Nova, Hvite slipcovere er sydd av rnøbeltapetserer lrene Landsverk.

- I(ritthvite vegger og en helt sparsom
innredning har r i l r rukket meg ia l le år.
Siden jeg var student har jeg hatt en id6
om dette. Jeg tror det bor en liten
munk i meg, sier eieren av leiligheten
på Aker Brygge i Oslo. Han mener at
den asketiske stilen hans har noe av
både munkecellen og den hyper:moder-
ne arkitekturen i ses. - Vi utsettes for

utrolig mange stimuli dagen lang. Da
er det godt å komme hjem ti l noe som
er komplett enkelt og fredfylt.

Som en fin kontrast til alt det lette og
luftige troner et gedigent, nattsvart kla-
ver midt  i  den store.  åpne stuen. Apen-
heten strekker seg videre til kjøkken og
arbeidsrom i den andre enden av leilig-
heten. )
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Rød tart på festen



Sw

^ Sensuelt rødt mot kritthvit minimalisme: Puter fra Designers Guild, R.O.O.M. og Robert
Tandberg Møbler. På peishyllen Tobias M<ihls bolle og Trine Drivsholms karaffel med glass,
fra Norway Designs.

i Bokhylle i massiv bøk, tegnet av møbeldesigner Lars Ernst Hole, fra Expo-Nova,

( En rød rose lager julestemning ved klaveret,

Det blytunge instrumentet har eie-
ren drømt om i mange år, og nå har
han unnet seg det. Ikke bare er det et
vakkert møbel som pynter opp - det
brukes!

En frodig sjokkbombe av et maleri,
oFlavanao av Monica Fiirst Brodt-
korb, lyser opp i det rene, Le Corb-
usier-aktige interiøret. Her er det
ikke akkurat mange tepper og
møbler, men de som er, er poengterte,
Glassbordet på hjul er for eksempel
en kient. italiensk klassiker fra Gae

Aulenti, tegnet i 1970-årene. Tv-rul-
lebordet er også totalt nøkternt i sin
heavy duty industristi l . Det stammer
selvfølgelig også fra designlandet
Italia.

- Den rimelige kjøkkenhyllen i stål
besti lte yeg for øvrig fra en vanlig
lagerkatalog. supplerer eieren, som
fikk hjelp av interiørdesigner Tove
Meldgård ti l  blant annet å fremskaffe
skreddersydde, kritthvite slipcovere
ti l sofa og lenestoler. Dermed kunne
hans mormors gamle salong, møbler )





^(KontoretD ved inngangsdøren er enkelt innredet, Tykk glasspla.
te på søyler, Eames' stol <Aluminium Group>r fra 1958, skuffemøbel
i stål fra lkea, og Artemides klassiske lampe <Tolomeon. Vase fra
HC Shop, tidsplanlegger og mobiltelefonhylster fra Designers Guild.

( lnngangspartiet, med rosa dørmatte fra R,O.O.M. og veske fra
Designers Guild. Ann ldsteins 5 cm brede, perforerte aluminiums-
persienner fra Silent Gliss siler lyset inn i leiligheten.

med en god, fast form, gjenoppstå i splitter ny, minima-
listisk drakt.

. På gulvet, ganske midt i stuen, står en liten prosjektør-
lampe, en kjær gave, og kaster en diger, lysend. og iikk..t-
de urskrve rert opp på motsatt vegg. Effekten er fascine-
rende. ikke minsr iskumringen. Den minner oss om ar i  er
så renskrapt mtljø gjør det-seg med noen små, raffinerte
targekontraster.

Raffinerte er også de stadig skiftende gråtonene, skygge-
virkninger skapt av utelyset som til alle årstider flommer
raust inn via de store vinduene i begge ender av stuen.
Eieren har for øvrig stor sans for hele huset. Det såkalte
Fondbygget, tegnet av sivilarkitekt Niels A. Torp. har et
stramt,_ men samtidig lekent samspill av glass. stål og
maskinlignende konstruksjoner. I


