
        Gedigen  

hjemmekos
Maria og familien var på jakt etter hus da de flyttet 
ut av Oslo sentrum og inn i leid villa. De trives så 
godt at de har droppet planene om å kjøpe eget.
TeksT Lina Schøyen FoTo Siv-eLin nærø
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PiKen veD PianOeT: - Pianoet fikk vi 
tak i ved å følge med i avisen. Det er 
kjøpt av en tidligere elev ved Musikk-
høgskolen. Lampene på pianoet er fra 
covent Garden og koster cirka �0.000 
kroner stykket.

TriveS hJeMMe: Mathea står på 
hendene på kjøkkengulvet. Det skal 
være plass til barna, synes Maria 
(bildet over) med Madeleine (f.v.), 
Mathea og ralph på fanget.



Maria hOvTUn (33)

MaMMa TiL: Ralph Alexander (3 mnd),  
Madeleine (4) og Mathea (8).
BOr: I første etasje i en gammel trevilla på  
Vindern i oslo. Leiligheten har seks rom,  
kjøkken og to bad og er på 220 m2.
JOBBer SOM: Interiørdesigner. Driver  
eget firma.

GifT MeD: Nils Hovtun, som er  
siviløkonom og jobber i et meglerfirma.

Viktigst når du  
bor med barn:
- Et stort kjøkken. Jeg er vokst 
opp på en prestegård, og var  
alltid på kjøkkenet. Der gjorde 
jeg lekser, der lekte jeg, mens 
mor lagde mat. Og så er det  
deilig med stor hage.

iKea MeD vri: Kjøkkenet er 
nyoppusset med kjøkkenskap  
og vask fra ikea, mens knottene 
har Maria valgt å kjøpe på  
hegdehaugen Jernvarehandel. 

GLaD i GarDiner: - Jeg var sikker på at jeg ville gå lei av de storblomstrete 
gardinene på kjøkkenet etter en stund, men jeg er bare blitt mer og mer glad 
i dem. Gardinene er sydd av stoff fra Manuell canovas fra Poesi interiør. 
Bordet er gammelt og fra frankrike. Det er pusset opp av interiørbutikken 
«hemma hos». Benken på kjøkkenet er kjøpt hos Steinhuset.

              
eG har DeT veLDiG finT 
med å leie. Det fungerer 
veldig bra. Sier Maria og 
løfter opp minstemann 
som ligger i en gammel 
antikk vugge og grynter 
litt. Familien har nettopp 
holdt barnedåp, og 
mange av gjestene har 
bodd hjemme hos 

familien Hovtun, så tre måneder 
gamle Ralph har gått fra fang til fang i 
dagevis. Da blir det fort litt kjedelig å 
ligge alene.

- Det er uvanlig å leie?
- Ja, for oss var det ment som en 

midlertidig løsning, men vi har 
trivdes så godt, blant annet fordi vi 
bor rett ved barnehagen og skolen. 
Mathea kan nesten være hjemme på 
kjøkkenet når skoleklokka ringer, og 
likevel rekke å være der til timen 
begynner. Så nå har vi endt opp med å 
kjøpe et landsted i Lillesand i stedet, 

sier Maria, som er interiørdesigner, 
og har gjort om det meste i leiligheten 
i den gamle trevillaen siden familien 
flyttet inn for tre (?) år siden.

- Det vi gjorde først var å male, fikse 
litt på det ene badet, kle om vegger, 
finne det opprinnelige gulvet i den 
ene stua, som var gran, som vi beiset, 
og å legge fliser og varmekabler i 
gangen. Det kostet ikke så mye. 

funksjonelt kjøkken
Kjøkkenet er også pusset opp, og 
Maria har fått noe av det hun ønsket 
seg mest, et stort og mer funksjonelt 
kjøkken.

- Jeg elsker å lage mat, og vi er mye 
på kjøkkenet. Alt er ikke helt stilrent, 
men det er helt bevisst. Jeg liker å 
blande litt stiler. Vi har litt arvegods, 
noen møbler som jeg har tegnet og 
laget, litt Ikea, og noen dyrere ting.

En av tingene Maria har tegnet og 
fått laget er en engelskinspirert beige 
lenestol. Den har katten Annabelle, 

J
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Ting jeg elsker:
BiLDeT TiL franK BrUnner. Vi  

hadde prøvd å få tak i et maleri  

av ham lenge og vært på flere av 

utstillingene hans, men det  

har vært utsolgt. Nylig fikk vi  

heldigvis endelig tak i ett. 

JeG eLSKer SPeiL. Det forstørrer 

rom og ser fresht ut. Speil er rent 

og enkelt.

TeKSTiLer er jeg som dere ser 

veldig glad i. Veggene er kledd 

med velour. Det er gardiner på 

alle rom. Jeg har masse møbler 

som er stoppet om og trukket, 

med knapper som er trukket, og 

sengegjerder laget av stoff, og 

sengekapper…

reTT fra haGen: 
Mammas støvler er 

fra rypehuset, mens 
Madeleines er kjøpt 
hos Shabby.

som er adoptert fra Dyrebeskyttelsen, klort 
opp.

- Jeg orker ikke bry meg så mye om det. 
Den får være sånn en stund. Jeg har ikke 
innredet barnevennlig, men tenker samtidig 
at hvis uhellet er ute, så tåler vi voksne det. 
Det er jo bare jordisk gods. Og selv om hvite 
sofaer ikke er praktisk, så er de fine, og de 
koster 2.900 kroner fra Ikea, så da har jeg 
ikke noe hysterisk forhold til det.

- Du har valgt lyse møbler og mørke 
vegger?

- Ja, huset har store vinduer og takene er 
hvite, så jeg har ikke vært redd for å bruke 
mørke farger på veggene. Jeg er veldig glad i 
tekstiler, og veggene er kledd med velour. 
Møbeltapetserer Øyvind Berg har også 
trukket om mange av møblene, blant annet 
noen gamle spisestuestoler fra Bohus som 
ble kjempefine.

Det er også Øyvind Berg som har laget 
sengegavlene til alle barna, etter ide av 
Maria. Lyseblått til Ralph og rosa på rommet 
til Madeleine og Mathea.

- Jentene flyttet sammen da Ralph ble 
født. Jeg kunne kanskje ofret garderobe-
rommet mitt, men det satt litt langt inne…

Gode minner
- Hvordan vil du beskrive stilen din?

- Den er ganske delt. Jeg liker flere stiler. 
Den provencalske franske er litt naiv og 
romantisk. Barnerommene og badene er 
inspirert av den stilen. Mens kjøkkenet er 
moderne og litt engelsk, litt herregårdsaktig. 
Jeg har blant annet en stor vask, en såkalt 

«farmers sink», og de storblomstrete 
gardinene er typisk engelske. 

- Kundene som kommer til deg, får de en 
spesiell stil?

- Når jeg jobber, representerer jeg nok en 
klassisk moderne stil, som holder seg godt. 
Men kundene har jo forskjellig smak, og jeg 
innreder og kommer med forslag etter 
deres behov og ønsker. Det viktigste er at 
resultatet blir bra. Jeg liker alle stiler så 
lenge de blir gjennomført. Men det er ikke 
alt jeg ville bodd i selv, med små barn. Mye 
blir for moderne. Jeg vil gjerne ha et 
moderne hjem, men det skal være hyggelig, 
og det skal være åpent hus for barna og 
vennene deres. Men det betyr ikke at barna 
trenger å male med vannfarger overalt, eller 
får lov til å leke på vårt soverom.

- Hvor mye bestemmer mannen din?
- Det er stort sett jeg som kommer med 

forslag, som jeg drøfter med ham. I 99 
prosent av tilfellene blir vi enige, og når han 
er uenig er det ofte bra, fordi menn kanskje 
tenker litt mer praktisk.

- Du liker det litt gedigent?
- Jeg er opptatt av at ting skal være 

holdbare, at det er få men store ting.
- Hva skal til for å trives i hjemmet sitt?
- Tingene og menneskene. For meg er det 

viktig å omgi meg med ting jeg er glad i og 
får energi av. Gjerne ting som vekker gode 
minner. Det kan være ting du har arvet, 
ting du har ønsket deg, som ga et kick når 
du endelig fikk den, eller ting du har kjøpt 
sammen med den du elsker. 

nøyTraLT OG LeKKerT: De to badene i  
huset har lik stil, med nøytrale fliser i 
Provence-stil. Men begge bad har gardiner,  
i stoffer fra Brunchwig.

SPeiL, SPeiL: - Dette speilet hadde jeg egentlig bestilt til en kunde, som skulle ha det 
over peisen. Så ble peisen hennes for stor, og det ble ikke plass. Speilet er laget i USa 
og kom seilende til norge i en trekasse. Det er så dyrt at jeg nesten ikke orker å  
fortelle det. Men jeg ønsket meg det veldig. Så da situasjonen ble som den ble, ringte 
jeg mannen min og gratulerte med nytt speil…

MørKT OG LyST: veggene er kledd i stripete stoff i 
brunt og aubergine. auberginefargen er tatt opp igjen 
i putene, også de i stoffer fra Lorca. Sofaer fra ikea og 
hvitt skap fra flambant. Lysekrone fra Lysthuset.
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MeLLOMSTUe: i stua mellom storstua og 
kjøkkenet henger bildet av frank Brunner ved 
siden av pianoet. Peisen er på motsatt siden. 
Lampe fra butikken Majorstua elektriske.

arveT: Stolen sto en gang 
hos mormor. Den har fått en 
ny stopp og er trukket om.



Marias innredningstips:
JUveL: Hvis du har 100.000 å pusse opp for, 
er det bedre å kjøpe 10 ting til 10.000, enn 
hundre ting til 1000 kroner. Tenk at hvert  
rom skal ha en juvel, en fin ting. Ikke slå det 
ene i hjel med det andre.

MÅL: Ta mål av ting. Når du ser en sofa i et 
stort lokale, blir den helt garantert annerledes 
hjemme hos deg. Derfor er det lurt å måle, så 
ser du lettere hvor mye ting rommer på den 
plassen du har til rådighet.

TÅLMODiGheT: Selv om det tar tid å få bestilt 
akkurat det møbelet eller tingen du ønsker 
deg, så vent, i stedet for å ta noe som er nest 
best. Det gjelder her som ellers i livet, det  
lønner seg å vente på den rette.

MiKS: Ikke vær redd for å blande stiler, litt  
nytt og gammelt, litt lyst og mørkt. Med stø 
hånd så blir det fint.

Mamma Marias  favoritter:
farGe: Brun
LUKSUS: Ligge i badekaret  med badeskum, eller ull, som Madeleine sier. Gjerne med  et duftlys.

ynDLinGSBUTiKK fOr  inTeriør: Christian's  Interiors i oslo

LiTen GUTT, STOr GarDerOBe: 
ralph har nyinnredet rom i lyseblått, med 
masse puter i stoffer fra Green apple. Det 
store skapet er fra samme belgiske fabrikant 
som skapet i den største stua, flambant.

LUfT: Jentene har flyttet på samme rom. Maria hadde 
først tenkt å sette inn en køyeseng, men fant ut at det 
ville ta mye av høyden i rommet, og dermed ødelegge 
mer enn det sparte plass. Men det meste andre er  
ryddet fra gulvet, i kommoder og åpne skap. Snart skal 
jentene få et eget fjernsyn, som skal henge på veggen.

KOSeKrOK: Med sydde senge-
gavler blir sengene til sofaer 
som fungerer som kosekrok.
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