
Hjem
Fredag 13. desember 2013

Hello Kitty er i hus side 8 Innbydende utendørs side 12 Vinter på låven side 14

Bodil
leker
med
farger
i gamle
Port
Arthur

Foto: LENA KNUTLI

Side 4 - 7

Fugle-
matere
som
pynter
opp
Side 2

Boligguiden med 16 boliger derav 5 nyheter > > > side 17 til 33



4 Hjem Fredag 13. desember 2013

Sofalykkepå
kjøkkenet
Et lutefisklag er skyld i at BodilMostad
Olsen har to sofaer på kjøkkenet.
Tekst: Veronika Søum Foto: Lena Knutli
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Hvem:Bodil Mostad Olsen (52).
Bok- og identitetsdesigner fra Trondheim.

Hvor: Port Arthur på Bakklandet.
Gammel bygning i jugendstil, pusset opp og
lagt ut for salg for fire år siden.

Hvorfor: Mostad Olsen syklet
med lengsel forbi bygningen i flere år før
hun endelig fikk anledning til å flytte inn. Der
inne har hun preget sin egen identitet inn i
veggene.
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F olk får hakeslepp når de kommer inn på kjøkkenet
til BodilMostadOlsen.Kanskje er det den utrolige
utsikten over byen,derNidarosdomen tronermel-
lombare greiner ogBakklandet oppleves sombare
et steinkast unna.Eller kan det være at sofaene,
fulle av fargerike puter, innbyr til å sette seg ned og
ta en kaffetår?
Sofaene havnet på kjøkkenet under ommøble-

ringen til et lutefisklag.
– Så syntes jeg det var så koselig.Det er et veldig

koselig kjøkken, sier Bodilmed et stort smil.
Den120 kvadratmeter store leiligheten på Port

Arthur er både bolig og hjemmekontor,med
sofaene somnaturligmøteplass.
Bodil er bok- og identitetsdesigner, og har kon-

toret i stua vegg i veggmed kjøkkenet.Kontor-
pulten har hun laget selv av en gammel vannseng
og lecablokker.
Det store spisebordet i stua har plass tilmange,

men det er på kjøkkenet hun inviterer kunder på
kaffe og grove vafler.

Går for gult
Bodil ermuligens en av få somhar hatt egen sofa-
konto,opprettet etter endt studieløp i England,da
hun flyttet tilbake til TrondheimogMøllenberg.
– Til slutt fikk jeg råd til å kjøpe enKlippan-sofa

fra Ikea, forteller 52-åringen.
Bygningskomplekset Port Arthur i jugendstil ble

bygget i årene1902-1904.Navnet kommer fra den

russiske festningen Port Arthur iMandsjuria, det
som i dag er kjent somLüshunkou.Festningen
spilte en viktig rolle i den russisk-japanske krigen
fra1904-1905,og varmye omtalt i nyhetsbildet på
den tida.
DaBodil fikk øynene opp for bygget var det ube-

bodd, vannskadd og i kommunens eie.Bodil syklet
ofte forbi, og hver gang drømte hun omen gang å
kunne bo der.Så én dag ble bygget solgt til et eien-
domsselskap.Bodil tok kontakt og sa at hun var
interessert, og for fire år siden flyttet hun inn i den
nyoppussede leiligheten i andre etasje.
Egentlig skulle leilighetene selges ferdig oppus-

set,men siden 52-åringen kom såpass tidlig inn i
prosessen har hun fått lov til å bestemmemye.
Blant annet gulv,bad og kjøkkeninnredning.Bak
kjøkkenbenken har hun valgt ut en gul tapetmed
fargesterke fugler, sombrytermed de ellers hvite
veggene og interiøret.
– I utgangspunktet var det lite farger, og jeg

prøver hele tida å finne ting somgjørmeg glad. Jeg
var på leiting etter noe somkan friske opp hodet, og
ble veldig glad i denne gule, forklarer hun.

Arvegods som inspirerer
Dahun skullemale en av veggene i stua, falt også
valget på gult.
– Jeg hadde tenkt åmale veggen grå,men da jeg

sto der i butikkenmedmalingsspannet i hånda, så
jeg en gulfarge og tenkte «søren og». Jeg har blitt

Inspirerende gult: Bodil var på jakt etter noe som kunne friske opp hodet, og
falt for denne gule tapeten hun har på veggen bak kjøkkenbenken

Panoramautsikt: Utsikten over byen og spesielt lyset kan Bodil sitte og studere
fra kjøkkenvinduene.

Hjemmelaget: Kontorpulten har hun laget selv av lecablokker
og en gammel vannseng .

Står i ro:
Spisebordet i
stua har plass
til mange,
men det er på
kjøkkenet det
spises mest.

Ingen tvil: Bakklandet
betyr mye.
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G Undervurder aldri en gammel og
morken stol. Med nytt stoff og litt
eksperthjelp kan den bli leilighetens
smykke.

G Bruk havregryn, speltmel, sesam-
frø, solsikke- og gresskarkjerner i
vaffelrøra. La deg overraske over
hvor godt det er.

G Lær å brette origamifugler. Bruk
papir fra magasiner med bilder og
stor typografi. Heng dem i taket i
forskjellige høyder. Leiligheten blir
aldri den samme.

3gode tips:

Ombruk: Den grønne barnestolen Bodil selv har
snekret, har fått nytt liv som bokhylle.

veldig glad i gult, det girmyemer energi enn grått,
sier hun.
Øverst på bokhylla troner en annen gul gjen-

stand.Den gule hoptimisten er en gave fra sønnen.
Like under står en tivolilampe i gult og grønt, kjøpt
på etmarked påGrünerløkka.
– Jeg er opptatt av at det ikke skal være så strigla,

men at det er noe jeg blir glad og inspirert av,
understreker identitetsdesigneren.
På veggen ved kjøleskapet har en hjemme-

snekret, grønn barnestol fått nytt liv sombokhylle.
Under har en gammel kasse fått samme funksjon.
Bodil aner ikke hva den er brukt til,men fant den på
loftet til sinmor.At familien er viktig for henne, er
det ingen tvil om.Over sofaen er det hengt opp tre
metallplater fulle av familiefoto, ogmange avmø-
blene er arvegods.Detmørke skatollet har hun etter
mormor,og på den henger en stokk bestefaren har
brukt.
De to gamle lenestolene i rødt og blått ettermor-

moren har hun nylig trukket om til lilla godstoler.

Uten tv og sofabord
I stua står det andremøbler det heftermangemin-
ner ved.Den gule lenestolen ermorens designstol
fra 50-tallet, og bordet ved siden av er kjøpt i en
antikvitetsbutikk påRøros.
Lysekrona i kjøkkentaket, somhenger ned fra

rosetten, er derimot ikke like eksklusiv.
– Det er en kjempebillig sak fra Ikea,men den

funker synes jeg.
Bodil liker å ha det litt utradisjonelt, og har bare

ganske nylig skaffet seg bord til sofaene.
– Jeg bodde påMøllenberg uten sofabord i seks-åtte

år,men endelig kjøpte jeg et. Jeg fant ut at det kan være
kjekt å ha. Jeg handler veldig lite, sånn har jeg alltid
vært, forteller hun.
Tv har hun ikke, i stedet kryper hun opp i sofaen

med nettbrettet.
– Jeg synes det er greit å ha det litt annerledes. Jeg

liker det som ikke er A4,utdyper hun.
For fire år siden sa Bodil takk for seg etter ti år i

reklamebransjen,og startet for seg selv.Diskré gjen-
stander i leiligheten tyder på at hun er glad i å reise.Et
dansende sjutall, formet som en ballerina, er fra
studietida i Brighton,mens en liten damefigur i
metallminner om en ferietur i London.
Over kjøkkenskapene står tebokser fra Kina på

rekke.Der har hun vært ogmøtt papirklippkunstner
professorQiao, somneste år skal ha en samarbeidsut-
stillingmed psaligraf KarenBit Vejle i Beijing og for-
håpentligvis også i Trondheim.Nylig har hun vært på
studietur til Japan og lært japansk bokbinderkunst.
Men selv omBodilMostadOlsen nyter utenlandsrei-
ser, er det likevel leilighetenmidtmellomBakklandet
og Festningen som ligger hennes hjerte nærmest.
– Det er alltid godt å komme inn i leiligheten.

Lyset er så godt;det er utrolig å se påmorgen-
og kveldslyset.
hjem@adresseavisen.no

«Jeg synes det er greit å
ha det litt annerledes. Jeg
liker det som ikke er A4.»

Kort vei til jobben: På stua har hun arbeidsrom, på kjøkkenet
møtelokale. Den gule veggen er med på å gi energi.

Effektiv dekorasjon: Origamifuglene i hjørnet av stua har
Bodil brettet selv .

På ei snor: I gangen
har en sekk med sauen
Shaun blitt til vegg-
pryd, sammen med
diverse fotografier. Velkommen inn: Svarthvittbildene er tatt av Bodils datter. Knotter

fungerer som knagger med en gang man kommer inn i leiligheten .


