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Huset i tre etasjer troner på en høyde 
i Asker, med utsikt over nabo-
husenes tak og Oslofjorden i det 
fjerne. Den grafiske designeren og 
kunstneren Emelie og maken Truls 

fant tomten til drømmeboligen sin tidlig, men det 
tok hele seks år før tobarnsfamilien flyttet inn. De 
tok seg god tid til å utforme både huset og tomten. 

– Vi ønsket å bygge et bærekraftig hus, og har fått 
et aktivhus med vannbåren gulvvarme, solceller 
på taket, ekstra tjukk celluloseisolasjon og ingen 
dampsperre. Det er et pustende hus med godt in-
neklima og ekstra takhøyde, sier Emelie. 

Med farger fra jord, gress og 
himmel står det høyt beliggen-

de og bærekraftige huset til 
Emelie og Truls i harmoni med 

omgivelsene. Huseierne har 
benyttet lokale leverandører 

og naturmaterialer.

TEKST OG FOTO: CHERA WESTMAN/IFI.NO

Mitt beste tips 
er å bruke fargene 

du ser innenfra 
huset når du setter farge 

på interiøret. 
Da får du en egen  

harmoni med 
omgivelsene.

Emelie Spjuth, 
 

huseier og grafisk designer

ROM FOR ROM INSPIRASJON

HELT NATURLIG PÅ    HØYDEN

LIVSROM: Kjøkkenet er 
plassert i en nisje ut mot 
spisestue og stue. Den 
romslige stuen har prik-
kete tapet med mønster 
fra Le Corbusier. Gulv og 
tak er av hardvoksoljet 
eik. Den morsomme lene-
stolen fra Finn Juhl er et 
lekent innslag i stuen og 
en hyllest til Emelies far 
som var møbeltapetserer. 
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ROM FOR NYTELSE: Takhøyden 
over spisebordet strekker seg over to 

etasjer, og et stort vindu med nærmest 
skulptural form slipper inn mye lys 

fra nord. Den høye veggen er kledd 
med et tekstiltapet med linstruktur, og 
vindusnisjen er malt med en rød farge 
som er hentet fra naboens lille uthus i 

hagen som man kan se fra vinduet. 

EN GRØNN TRÅD 
Arkitekten som tegnet huset heter Sidsel Bryde. 
Hun er opptatt av å skreddersy prosjekter slik at 
boligene blir optimalisert til huseierens behov. 
Huset har store sosiale rom, mens soverommene 
er begrenset i størrelse. Allikevel har barna plass 
til både leksearbeid og en overnattingsgjest hos 
seg. Et stort gjesterom gir også plass til flere på 
besøk. 

Hensynet til miljø og bærekraft har gått som en 
rød tråd i utformingen av hus og interiør. De har 
så langt det er mulig valgt kortreiste materialer og 
lokale leverandører. Gulvene og gulvlistene kom-
mer fra et familiedrevet sagbruk på andre siden av 
Oslofjorden, og husentreprenøren er fra Akershus. 

– Hele familien har et sterkt engasjement for 
miljøet, og istedenfor kjæledyr har våre 

ROM FOR ROM INSPIRASJON

TRANEBÆRRØDT: Fra vinduet på kjøkkenet har du flott 
utsikt over de gamle nabohusenes røde tak. Fargen på disse 
er overført til den kjøkkeninnredningen som er bygd av en 
lokal snekkerbedrift. Kjøkkenøyen er kledd med sort granitt, 
og benken langs vinduet har en praktisk benkeoverflate i 
rustfritt stål. Vindusnisjen er malt med en farge som er hen-
tet fra tapetet.
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GJENNOMTENKTE FARGEVALG
Huset er innredet med en blanding av gamle 
gjenstander, klassiske og moderne designmøbler, 
plassbygde løsninger og avstemte farger på både 
tapetserte og malte flater. 

– Vi velger designmøbler fordi de er av god 
kvalitet både estetisk og håndverksmessig. Det 
gjør at de holder lenge, sier hun. 

Alle rom i huset har en egen farge, som følger den 
overordnede og gjennomtenkte fargepaletten med 
jordfarger på bakkeplan, gressfarger i andre etasje 
og himmelfarger på loftet. Emelie har satt sammen 
paletten i samarbeid med fargeekspert Dagny Thur-
mann-Moe, som driver Dagny Fargestudio. 

SOM ET HI: Alle rom har en unik farge, som følger den 
gjennomgående tanken om å fargesette etter det man ser 
gjennom vinduene. Soverommene er plassert i andre eta-
sje, der fargene går i gress- og mosetoner. Den helmatte 
malingen gir vegger og tak et fløyelsmykt uttrykk. 

PLASS I HØYDEN: Begge barnerommene er innredet 
med plassbygde gjestesenger i ubehandlet eik, slik at de 
små rommene også har plass til venner på overnatting. 

barn egne sauer. De bor dog ikke hjemme 
hos oss, men hos en kusine til Truls som bor like i 
nærheten, sier Emelie. 

MATT NATURMALING
Fasaden er kledd med ubehandlet malmfuru, men 
planen er å behandle kledningen med linolje et-
ter hvert. Det handler bare om å finne riktig farge. 
Innvendig er alle malte flater malt med en hel-
matt naturmaling, basert på linolje uten tilsats av 
konserveringsmidler og aromatiske løsemidler. 
Malingen er fargesatt med naturpigmenter. Alle 
farger blandes for hånd og pigmentene veies nøyt 
opp på gramvekt i den kombinerte fargehandelen 
og bygningsvernbutikken i Oslo. 

– Med min bakgrunn fra kunstskole vet jeg at 
kombinasjonen av linolje og naturpigmenter gir 
rene farger med flott lød. Vi ønsket oss en diffus-
jonsåpen og giftfri maling, og er veldig fornøyd 
med det vi brukte, sier Emelie. 

ROM FOR ROM INSPIRASJON

Kombinasjonen av linolje 
og naturpigmenter gir 

rene farger med flott lød.
Emelie Spjuth, huseier og grafisk designer

TIL HIMMELS: Et gammelt 
postskap har fått ny jobb som 
oppbevaringsplass i entreen. 
Fargen på veggene harmonerer 
med skapet, mens fargen i trap-
pen har en dus blågrønn farge 
som følger veggene i trappe-
løpet i alle tre etasjer. Naboen 
utenfor vinduet på gjestetoalet-
tet er meget opptatt av fugler. 
Som en hyllest til ham fikk 
fuglene flytte inn også på doen.
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SKYFRI HIMMEL: Vegg og skråtak i trappen og i loftsetasjen 
har samme blå farge. I huset er det kun brukt naturmaling basert 
på linolje uten tilsats av konserveringsmidler og aromatiske løse-
midler. Malingen er fargesatt med naturpigmenter og alle farger 
blandes for hånd i en kombinert fargehandel og bygningsverns-
butikk. På loftet er det plass til et atelier og et stort gjesterom.

HUSFAKTA: 
Ferdigstilt: 2017
Tomteareal: 989 kvadratmeter 
Bruttoareal hus: 203 kvadratmeter, fordelt på to 
etasjer og et loft med skråtak.
Arkitekt: Fristed Arkitekter, ved MNAL Sidsel Bryde

design «Dots». Samme tapet finner vi i 
kjøkkenet, men i en mer rosa farge som står i fin 
kontrast til den iøynefallende tranebærrøde kjøk-
keninnredningen. I spisedelen er veggene kledd 
med et tekstiltapet med linstruktur. Tapetet følger 
veggen opp i allrommet i etasjen over.

– Kjøkkenet er spesialbestilt hos en lokal snek-
kerbedrift, og fargen er hentet fra de røde hustak-
ene vi ser fra vinduet. Mitt beste tips er å bruke 
fargene du ser innenfra huset når du setter farge 
på interiøret. Da får du en egen harmoni med om-
givelsene, avslutter Emelie.       ■

Tips! Fortsett med veggfargen opp
 i skråtaket for å få mer høyde i rommet. 

– Vi har arbeidet sammen og kjenner 
hverandre godt. Derfor var det lett for Dagny å 
plukke både farger og tapeter som passer oss, sier 
Emelie. 

Allikevel ble det testet mange ulike nyanser på 
store oppstrøksprøver, før de endelige valgene 
ble tatt. Fargene ble blandet for hånd i en helmatt 
naturmaling for vegg og tak.

TAPET MED TEKSTUR
Til venstre for entreen er kjøkken, spisestue og 
stue i en stor og åpen løsning med massive eikeg-
ulv og tak i økosertifiserte eikefinerte plater. Ved 
det store, skulpturale vinduet ved spisestuen er 
det åpent i taket opp til andre etasje. Gulvene er 
hardvoksoljet for å bevare den lyse fargen som 
nytt treverk har. Rommet har tapetserte vegger, og 
de tjukke vindusnisjene er malt i enten en aksent-
farge eller en farge hentet fra tapetet. 

I stuedelen er det brukt et småprikkete tapet, 
i en moderne versjon av Le Corbusiers 

ROM FOR ROM INSPIRASJON

SOSIAL SONE: Midt i huset, mellom soverommene, er en liten stue eller allrom, der 
barna kan trekke seg tilbake med venner for å se på TV, lese og være sammen. Allrommet 
har store vinduer, og er åpent ned til spisestuen i etasjen under. 

DETALJERT: Veggene har tapet med tekstilstruktur og vindusnisjene er malt med en 
farge som matcher tapetet. I vinkelen ved nisjen er en smal stripe tapet satt opp. 

Tips! Test mange ulike nyanser på opp-
strøksprøver før du bestemmer deg.


