INTERIØR
Kjøkkenet er husets
hjerte, Astrid og
datteren Clara
lager gjerne mat
sammen.

Sist sommer laget
Astrid 30 krukker med
syltetøy — alene.

En smak av

FRANKRIKE

ASTRID INNREDER SIN KLASSISKE FROGNERLEILIGHET MED SKATTER
FRA GAMLE, FRANSKE SLOTT. DET ER IKKE DET ENESTE HUN HAR TATT MED
SEG FRA SITT GAMLE HJEMLAND, MATKULTUREN FULGTE OGSÅ MED.
TEKST: FREDRIKKE FRIIS BERTHEUSSEN STYLING: TONE KROKEN FOTO: RAGNAR HARTVIG
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INTERIØR
Et hjørne av kjøkkenet er kosekrok,
med en hyggelig, gammel stol, et
bord bra Atelieet de Brou og et
maleri er av Anne Biringvad.

Astrid elsker franske
glass, disse selger hun
også i butikken sin.

Entreen er knutepuntk med
dører inn til husets rom.

Når jeg ser på gamle møbler, tenker jeg på
hvordan de kan bli når de blir restaurert.
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og markeder. Det har lært meg mye og gitt meg et stort kontaktnett, som jeg bruker i dag, sier Astrid.
Astrid driver i dag interiørfirmaet Coté Bretagne på Frogner i
Oslo. Hun har mange franske agenturer, som for eksempel Atelier
de Brou, som lager franske møbler etter antikke modeller og
metoder. Tekstilprodusenten Sabina Fay Braxton og teppeprodusenten Toulemonde Bochart fører hun også. Hun har i tillegg
spesialisert seg på å finne antikviteter, samt å restaurere gamle
møbler for kundene sine.
– Jeg reiser stadig til Bretagne, der mange parisere har sommerhus. Når de skal pusse opp eller selge, får jeg tak i praktfulle
møbler, mange med historie fra franske slott og herregårder. Mye
er i dårlig stand, men jeg ser potensialet, sier Astrid.
Hennes engasjement for antikke møbler er tydelig, hun kan
snakke om det i timevis.
– Det er en fantastisk følelse å finne noe som du vet har vært

Kakkelovnen i spisestuen er
prikken over i-en i Astrids lellighet.
Spisebordet er enkelt, men løftes
av en samling antikke stoler.

^

a Astrid Guguen Høst fant sin ærverdige
Frognerleilighet, prydet med de vakreste, gamle
stukkaturer og rosetter, syntes hun det var
som å komme hjem til Frankrike.
– Vi hadde vært på mange visninger uten at vi
falt for noe, men da vi kom hit, fikk vi med ett
følelsen av dette var riktig hjem for oss, sier Astrid.
Hun møtte sin norske mann, Fredrik, da begge studerte i USA.
– Jeg er utdannet biokjemiker, min spesialitet er å lage dufter
og kosmetikk, sier Astrid, som blant annet har laget make-upkolleksjoner for Dior.
Astrid har alltid elsket antikviteter. Da hun flyttet til Norge, så
hun et marked for franske antikviteter, og tenkte at det kunne
hun fylle. Med dette som bakgrunn kombinert med estetisk sans
og fargekompetanse begynte hun å selge interiør.
– Da jeg var liten, var jeg alltid med foreldrene mine på auksjoner
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Det gamle fugleburet har
Astrid funnet i Frankrike.
Hun selger lignende i
butikken sin.

Astrid bruker spisestuen som showroom for interiørfirmaet sitt, cotebretagne.no, så her er det ofte
utskiftninger. Maleriet av Elisabeth Werp setter likevel
litt av stemningen og fargevalget i rommet, som tas
opp av det nydelige gulvteppet i silke fra Toulemonde
Bochart. Spisegruppen er fra Atelier de Brou, og
lysekronen har Astrid kjøpt i Frankrike.

82

BOLIGDRØM

FEBRUAR 2013

FEBRUAR 2013

BOLIGDRØM

83

INTERIØR
Stuen ser kanskje ikke så barnevennlig ut,
men sofatrekket kan vaskes, og bordet har
en uttrekkbar plate som er perfekt som
tegneunderlag, Lysekronen er en av to som
Astrid har kjøpt i Frankrike. Gulvlampen
fra Atelier de Brou tilfører rommet farge,
sammen med putene og gullvasen fra
Konzept HP.

Astrid elsker antikviteter og velger bare
ting til butikken sin som hun selv faller for.

Putene i sofaen er
ina Fay Braxton.
Sab
fra

For meg er denne leiligheten fransk og full
av sjel, og viser vår personlighet.
vakkert. Det har kanskje stått på et gammelt loft og bleknet og støvet
ned, men du vet at du kan få det til å skinne og blomstre igjen.
Astrid tar med seg møblene hjem, trekker dem i et silkemykt
fløyelsstoff og forgyller treverket i metalliske farger. Eller hun polerer
gammelt treverk med møbelvoks til det skinner igjen. Løsningen
er forskjellig hver gang.
Favorittene får pryde hennes eget hjem, i alle fall en stund,før
hun kan få seg til å kvitte seg med de vakre møblene. Astrid har
innredet leiligheten med klassiske farger på store flater og hovedmøblene. Tilbehør og detaljer bringer liv til bakgrunnen.
– Jeg elsker puter, og bruker ofte farger som gløder litt.
Man skulle kanskje tro at et hjem fylt med antikviteter ikke er
spesielt barnevennlig, men det bare fnyser Astrid av. I dette
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hjemmet får de tre døtrene, Clara (9), Emma (6) og Annabell (5)
like stor frihet som de voksne.
– Jeg kombinerer antikke ting med nye, funksjonelle møbler,
slik at helheten blir praktisk. Sofaetrekket har vært vasket minst
14 ganger – mine barn får lov til å spise sjokolade i sofaen, sier
Astrid.
Hun understreker dessuten at det i dag produseres nye møbler
i gammel stil, slik at man kan ha stilen men fortsatt få møbler
som er tilpasset dagens behov.
Astrids døtre kan skrive under på mammas påstand. De elsker
hennes feminine stil og leker ofte butikk blant de vakre
gjenstandene. Det er ikke alle barn forunt å leke prinsesser med
rekvisitter fra ekte slott!
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Fargepaletten i
foreldresoverom
met
er hentet fra m
aleriet
over sengen, av
Thomas Knarvik
.

Claras rosa rom er malt i fargen old pink fra Farrow and Ball og
er ytterst feminint. Dukkehuset har Astrid og Clara laget sammen.
Skrivebordet og stolen er fra butikken Olivier Furniture.
En stor ramme fungerer som oppslagstavle.
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