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EKLEKTISK 
ELEGANSE
FROGNER: Lyst, nordisk og 
moderne møter kontinentalt og 
klassisk til en stilfull fest hjemme 
hos franske Astrid. 

REISEMINNE: Den sørgmodige 
jenta på pidestallen ble med  

familien hjem fra en ferie til Chania 
på Kreta for noen år siden.

Tekst: Mai Eckhoff Morseth  
Styling: Tone Kroken Foto: Ragnar Hartvig
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VELKOMPONERT: I stuen står sofaen 
Miller fra Frigerio Salotti. Sofabordet er 
fra Atelier Brou. På veggen henger kunst 
fra Bretagne. Gulvteppet Glove er fra 
Bomat Rug Creations. Gulvlampen Scott 
er fra Frigerio Salotti. Lysekronen er kjøpt 
hos CKL Interiør på Stabekk. 
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HERSKAPELIG: Den vakre kakkelovnen står som et 
smykke i stuen. Puffen med frynser er fra Atelier Brou. 
Lenestolen heter «Bessie» og er fra Frigerio Salotti. En skål 
huser vakre strandfunn. Stuen benyttes også som showroom 
for Côte Bretagne. Silkegardinene er fra Sabina Fay 
Brexton. Veggen er malt i fargen Shaded White fra Farrow 
& Ball. Etter 14 år i Norge har Astrid fjernet seg mer fra den 
franske kulturen. Hun trives med en blanding av skandinavisk 
og fransk stil, gjerne ispedd en touch av Italia.

HER BOR:

Astrid Guguen Høst, Fredrik Høst  
og barna Clara (16), Emma (14) og  

Anabelle (12). Astrid driver Coté Bretagne 
Agency, som importerer og distribuerer 

møbler og tepper. Fredrik er daglig leder 
i et markedsføringsbyrå. Leiligheten er på 

185 kvm og ligger i Oscarsgate  
på Frogner i Oslo. 

Eklektisk eleganse
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Eklektisk eleganse

”Etter 14 år i Norge 
har jeg nok fjernet 

meg litt fra den 
franske kulturen.

VIKTIG MØTESTED: Familien elsker å lage mat, og det er 
stort sett i kjøkkenet alle samles. Kjøkkeninnredningen er bygget 
av skrog fra Ikea, med egendesignede fronter produsert av Front-
spesialisten, for et kompromiss mellom den klassiske og moderne 
stilen. Den rause takhøyden er utnyttet med høye skap som gir 
rikelig oppbevaringsplass. Familien er veldig fornøyde med den 
praktiske kjøkkenøyen med koketopp fra Bora Basic. Maleriet er 
av Jean Claude Bréat.

ASTRIDS BESTE TIPS:

• Kjøp møbler av god kvalitet, som kan holde i lang tid.  
Tepper er viktige for å skape stemning og varme i et rom, og  
for å binde sammen møblene. Velg gjerne et teppe som fungerer 
som kontrast til gulvet for øvrig. Det bør være større enn sofaen 
– helst gå 30 cm under sofaen og være 20 cm bredere. Kjøp 
renseprodukter med en gang, slik at du umiddelbart kan  
fjerne eventuelle flekker. 

• Velg en sofa med trekk som kan vaskes og renses, så det er  
enkelt å holde den ren. Slik kan du ha den i mange år.

• Kjøp møbler ut fra form, komfort og behov. Selv enkle ting kan 
ha mye sjel. Bland gjerne dyrt med rimeligere ting. Man må ikke 
være redd for å bruke møblene sine.

• Gå for klassiske farger på hovedmøblene, men våg gjerne litt 
mer når det kommer til de mindre elementene. Hent inn farger fra 
bilder på veggen, puter og stoler. 

• Lær om produktene du kjøper, hvordan de er laget, og hvordan 
– og ta godt vare på dem.
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EKLEKTISK MIKS: Astrid har selv designet spise-
bordet, og fått det laget hos Atelier Brou i Frankrike. 
Thonet-stolene er kjøpt brukt i Frankrike og malt om. 
Familien bor i en rolig gate og setter pris på å kunne 
nyte fred og ro selv midt i sentrum.

Eldre møbler er ofte av 
god kvalitet. Kanskje har 

du et gammelt møbel 
som kan bli som nytt 

ved kjærlig behandling? 
Du finner gode tips om 
restaurering av møbler 

på gamletrehus.no.
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FIN FLOKK: Familiens tre døtre, fra venstre Anabelle, 
Emma og Clara, foran en kommode fra Atelier Brou. Stolen er 
fra Frigerio Salotti. Den antikke lysestaken er kjøpt i Bretagne.
 
 
ANTIKKE SKATTER: Kommoden «Tercis» er fra  
Atelier Brou. Stolen er antikk, kjøpt i Bretagne, og trukket med 
silkevelur fra Sabina Fay Braxton. Marmorflisene på gulvet er 
fra Skogr. Det antikke speilet er kjøpt i Dinard i Frankrike.  
Leilighetens rause takhøyde og vakre stukkaturer er med  
på å understreke det kontinentale preget.
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NORDISK BRIS: Den ene veggen på soverommet har fått en frisk blåfarge, Nordic Breeze 5452 
fra Jotun. Maleriet er av den franske kunstneren Jean Claude Bréat. På soveromsveggen henger 
antikke speil kjøpt i Frankrike, og i hjørnet står en gammel skredderbyste. Fra den fasjonable bygården 
fra 1906 har familien umiddelbar nærhet til de fleste av hovedstadens fasiliteter.

et er tre år siden familien Høst inntok 

den ærverdige bygårdsleiligheten i 

rolige Oscarsgate. Skjønt, de flyttet 

ikke langt, hverken stilmessig eller 

geografisk: De bodde på Frogner fra 

før og trives i strøket. I tillegg til å være 

rolig og sentrumsnært, er det heller ikke langt unna 

Den Franske skolen der de tre døtrene går. De ønsket 

seg imidlertid litt større plass, slik at alle kunne få sitt 

eget rom. Med den nye leiligheten fikk familien 185 

kvadratmeters boltreplass og rom til alle etter en solid 

oppussingsrunde.

For en matelskende familie er kjøkkenet sentralt i 

hjemmet, og det eksisterende kjøkkenet ble flyttet ut i 

det som opprinnelig var spisestuen.

– Det har gitt oss et stort kjøkken, 

som er hjertet i leiligheten. Det er 

her familien samles, forteller Astrid. 

Samtidig fikk de oppført et ekstra 

soverom og et bad nummer to.

– Det opplever vi som viktig 

med tre unge jenter i familien!

Leiligheten har god planløsning, 

og er, i motsetning til mange 

Frogner-leiligheter, lun og varm 

hele vinteren. Kjærligheten til godt 

håndverk og kvalitetsmøbler preger 

innredningen.

– Jeg liker å blande moderne 

møbler med den mer klassiske, 

antikke stilen, og har prøvd å skape 

et interiør som representerer vår 

personlighet. Vi blander forskjellige stiler, og alle våre 

møbler har en historie og er valgt av en grunn, sier hun.

– Vi er opptatt av ting som er håndlaget og har «sjel». 

Vi elsker å møte møbelsnekkerne eller kunstnerne bak 

tingene vi eier. Det er min lidenskap, som jeg har tatt 

med inn i firmaet mitt, Coté Bretagne.

Franske Astrid, som er utdannet biokjemiker og 

har spesialisert seg på dufter og kosmetikk, traff norske 

Fredrik da de begge studerte i USA. For 14 år siden 

flyttet de til Norge. Hun lærte seg raskt å sette pris på den 

norske kulturen, men oppdaget at den skandinaviske 

måten å innrede på skilte seg fra den franske.

– Den skandinaviske stilen er renere, ryddigere og 

mer minimalistisk. I Frankrike bruker vi mer farger i 

hjemmet, møblerer kanskje litt mer pompøst, og vi er 

flinkere til å blande stiler, sier hun. Astrid syntes at også 

nordmenn burde ha mer å velge mellom, og hun så en 

mulighet for å sette sitt preg på interiørmarkedet. Hun 

startet like godt sitt eget firma. Gjennom Coté Bretagne 

importerer og distribuerer hun nøye utvalgte møbler og 

tepper. Felles for produsentene hun jobber med, er høy 

kvalitet.

– Det er ikke spesielt kjente merkevarer, men 

kjennetegnes av folk som har en genuin lidenskap for 

det de gjør. Det engasjerer meg, og jeg beundrer deres 

evne til å lage ting for hånd. Lidenskapen gjør mye av 

forskjellen. Det er en sofistikert smak, men samtidig er 

det en enkelhet ved det hele, sier hun.

Interesserte kunder kan oppleve Astrids stilsans ved 

selvsyn i familiens egen stue. Den benyttes nemlig som 

firmaets showroom. Her finnes 

både franske antikviteter, spansk 

design, afrikanske tallerkener og 

en svensk kakkelovn. Akkurat slik 

Astrid liker det.

– Etter 14 år i Norge har jeg 

nok fjernet meg litt fra den franske 

kulturen, og har nå en blanding av 

fransk og skandinavisk stil med litt 

italiensk tilsnitt, sier Astrid. Her 

møter det moderne det klassisk 

gustavianske, krydres med en dose 

klassisk Louis XV, og dekoreres 

med kunst funnet og tatt med hjem 

fra ulike ferier.

– Det er på den måten man 

skaper sin egen stil og et mer 

personlig hjem, mener Astrid. Hun er også inspirert 

av naturen, som hun synes gir de mest spennende 

fargeinntrykkene, og elsker å besøke nye steder og 

kulturer for å få impulser.

– Hva som er et vakkert hjem, er subjektivt. For 

meg betyr det et hjem som reflekterer sine eiere og deres 

personlighet.

Astrid har imidlertid ikke bare blikk for estetikk. 

Funksjonaliteten er også viktig. Det har blant annet ført 

til flere smarte grep, som de ekstra høye kjøkkenskapene 

som gir raust med lagringsplass, og møbler med løse 

trekk som kan tas av og renses. 

– Det er et must når man har barn. Det er viktig at 

man tar godt vare på møblene sine, men man skal ikke 

måtte være redd for å bruke dem! ❖

”Et vakkert 
hjem er 

for meg et 
sted som 

reflekterer 
sine eiere 
og deres 

personlighet.


