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Alle har det så likt
hjemme, det er så lite per-
sonlig. Vi burde være mer
vågale og modige når vi
innreder hjemmene våre,
mener interiørpsykolog
Tone Solli.

Hos interiørpsykologen
PRIVAT: Tone Solli synes fremdeles det er viktig å ha sitt eget rom.

ANNERLEDES: Den blå sveitservillaen på Seiersbjerget inneholder
ikke det du tror.
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DRØMMEHUSET fant Tone
Solli en uværsnatt på vei
hjem fra byen. En venn-
inne hadde hørt det var
et hus til salgs på Seiers-
bjerget, og da Tone fikk
øye på den gamle tre-
villaen i høstmørket,
visste hun at det var
huset hun og mannen
hadde vært på leting
etter. «Dette er den sikre
død,» konstaterte ekte-
mannen Regin Hjert-
holm da han stod foran
det rivningsklarerte
kråkeslottet neste dag.
Heldigvis har enkelte
menn det med å over-
drive.

Nå har i grunnen
verken Tone eller Regin
hatt problemer med å
fylle fritiden det siste
tiåret. Sammen har de
med stor egeninnsats
fått gravd opp kjelleren,
skiftet kjellertaket som
var angrepet av mit, satt
inn nye vinduer og
gipstak, knekt opp
betonggulv, lydisolert
mellom etasjene, pusset
opp samtlige rom og dre-
nert tomten. Samtidig

– Kjenn etter hva du ønsker deg når du skal
innrede. Du har en unik sjanse til å sette ditt
preg på omgivelsene. Interiørpsykologen
bor selv i et hus utenom det vanlige. 

HALLEN: Har moderne lysekrone.

JENTEROMMET: Har ordentlig
trapp opp til den lille hemsen.

FIN: Barberstol kjøpt på auksjon.

GOD PLASS: Stålhyllene er kjøpt
fra en nedlagt butikk.

SOVEROM: Korsettet  (oppe til høyre) ble forsøkt brukt i flyveprosjektet
til Regin Hjertholm.

som de begge har vært i
jobb. 

Resultatet er et herlig
annerledes og fargerikt
hjem som gir en velfor-
tjent pustepause fra mer
strømlinjeformede kata-
loghus med utforming
og interiør som minst ni
av ti naboer i de fleste
byggefelt ville  sverget
til.

– BLÅROMMET er mitt rom,
her kan jeg få lov til å
lukke døren. Det er ikke
fordi jeg er så sær, men
det er godt å kunne ha
sitt eget. Der vi bodde
tidligere, sov Regin og
jeg i stuen, slik at jeg
kunne ha soverommet
som mitt rom samtidig
som han hadde sitt
mørkerom i kjelleren,
utdyper Tone fornøyd.

Den 44 år gamle
tobarnsmoren er psyko-
log og spesialist på fami-
liepsykologi. Halvpart-
en av tiden arbeider hun
med ungdom og unge
voksne som sliter med
rus og psykiatriske
problemer. Resten av
arbeidsuken ønsker
Tone å kombinere liden-
skapen for interiør med
innsikten i psykologi og
jobbe som interiør-
psykolog. 

FOR TIDEN er hun i ferd
med å hjelpe et par som
lenge har strevd med å
finne en god stueløsning
sammen, og som derfor 
i årevis har utsatt en
helt nødvendig oppuss-
ing. Hun er også invol-
vert i et hus som de som
bor der, ønsker skal bli
et felles prosjekt for
dem, selv om kvinnen i
hjemmet bygde det
sammen med sin eks-
mann.

– I noen perioder av
dette arbeidet må jeg
være mest psykolog.
Når ting virkelig butter,
blir det helt umulig å
snakke om hva slags

taklister de egentlig
ønsker seg. Og det er 
en dynamisk prosess
mellom det konkrete å
innrede rommene
sammen og hva som
skjer i forholdet dem
imellom. Å pusse opp i
lag tydeliggjør styrker
og svakheter i et for-
hold. Det kan være ide-
elt å få jobbet både med
huset og parforholdet,
slår Tone Solli fast.

Ektemannen veksler
på å arbeide som 
fotograf og lege. På
veggene rundt i huset
henger de store, flotte
svarthvitt-fotografiene
han og to andre fotograf-
er har tatt av mennesker
som svever i løse luften.
Ansvaret for døtrene
Vilde (9) og Jenni (6) har
ekteparet alltid delt helt
likt.

Tone og Regin er i lag
med fire andre par med i
en drømmegruppe, der
målet er at de som er
med, skal klare å reali-
sere sine private ønsker
og drømmer som er
mulig å gjennomføre.
Jobben som interiør-
psykolog, er Tone sitt
drømmeprosjekt.

– VI HAR hatt det svært
gøy når vi har pusset
opp sammen. I den
verste perioden dekket
vi flere ganger et fest-
bord midt ute på bygge-
plassen og koste oss med
nydelig mat og god vin.
Oppussing gir mange
muligheter for samspill
og morsomme minner
som kan være en felles
skatt. Det er viktig å
passe på hverandre og
være rause, samtidig
som du er tydelig på hva
du trenger og ønsker,
sier Tone Solli.

HILDE HEIAN
EIRIK BREKKE (foto)

hilde.heian@bt.no

Rom for innsikt

BUNKERSEN: Kaller familien stuen der de spiser, jobber, ser fjernsyn og har selskap. Kontorstolene fra Håg brukes til alt.


	Side1.pdf
	side2og3.pdf

